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ادخ هناخ  هار  رد 

باتک تاصخشم 

نیدلازع زولق ، هسانشرس : 
یگدنیامن هزوح  يارب ] [ ؛ يدیهـش رفعج  زا  همدقم  ریرحت و  همجرت ، زولق ؛ نیدـلازع  هدنـسیون  ادـخ / هناخ  هار  رد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو 
.1383 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص 144؛11×19س م يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 6000 کباش : 

1357 ون ، شناد  یلبق : پاچ  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  نینچمه  141 ؛  - 143 ص . همانباتک : تشاددای : 

تارطاخ جح --  عوضوم : 
تحایس ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 

سیونهمدقم  - ، 1297 رفعج ، يدیهش ، هدوزفا :  هسانش 
ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

BP188/8/ق8د4 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/357 ییوید :  يدنب  هدر 

م1525-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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5 ص :

راتفگشیپ

دمحلا هلو  هللا  مسب 

یتسود هطبار  دوب ، هدرک  لیدبت  دّمحم  رون  هب  ار  گورک  مان  هتفریذـپ و  ار  یناملـسم  هک  ییاکیرمآ ، ییوجـشناد  اب   57 ياهلاس 56 /- رد 
هب ار  باتک  نیا  دـنهاوخیم  تفگ : دروآ و  میارب  یباتک  زا  گرب  دـنچ  يزور ، درکیم . هدامآ  ار  دوخ  یلیـصحت  نایاپ  هلاـسر  وا  میتشاد .

: متفگ متساوخ و  ترذعم  ماهدرک . یفرعم  ار  امش  نم  هک  دننک  همجرت  یسراف 
. مرادن ار  اههمانرفس  همجرت  تصرف  هک  ینادیم 

تخادرپیم و پاچ  هب  ناریا  رد  اهلاس  نآ  هک  ون  شناد  هسسؤم  لوؤسم  اب  رصن  نیسح  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  راوگرزب  داتسا  دعب  يدنچ 
نآ بوذـجم  جـح ، مسارم  ندرازگ  زا  ابیز  ریوصت  دـنچ  ندـید  اب  هک  دـندروآ  میارب  ار  یباتک  دـنکیم ، هچ  تساـجک و  منادیمن  نونکا 
دوب نامه  باتک  نتم  میاهتفرگ . رظن  رد  همجرت  يارب  ار  امش  دننک و  همجرت  یـسراف  هب  ار  باتک  نیا  دنهاوخیم  دنتفگ  رتکد  ياقآ  مدش .

يراوگرزب مهاوخب ، ترذعم  متساوخ  داد ، نم  هب  دّمحمرون  ياقآ  هک 
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6 ص :
ياهنابز هب  نونک  ات  باتک  نیا  تفگ  رشان  دوبن . رثایب  نتفریذپ  رد  مه  اهریوصت  ندید  دیهاوخب  ار  شتـسار  دش ، معنام  رـصن  رتکد  ياقآ 

هب ار  نآ  سپـس  دوش  هدامآ  نارهت  رد  باـتک  عطق  هزادـنا  هب  یـسراف  همجرت  تسیاـبیم  متفریذـپ . ماجنارـس  تسا . هدـش  همجرت  زین  رگید 
رب ياهمدـقم  دوخ  لیم  هقیلـس و  هب  دـناوتیم  مجرتم  نمـض ، رد  دوش . پاچ  مه  اـب  اـهریوصت  همجرت و  نتم  اـجنآ  رد  دنتـسرفب و  سیوس 

هدـهع هب  ار  باتک  رـشن  پاـچ و  هک  ياهسـسؤم  يارب  ار  نآ  دـش و  هداـمآ  همدـقم  ریرحت  نتم و  همجرت  دوب ، هچ  ره  دـیازفیب . نتم  همجرت 
نآ هتفیـش  دیدیم  ار  باتک  سک  ره  دینک  رواب  تشگزاب . ناریا  هب  ادخ » هناخ  هار  رد   » ناونع اب  باتک  يدنچ  زا  سپ  دنداتـسرف و  تشاد 

. مداد راشفا  جریا  ياقآ  دنمشناد ، تسود  هب  رگید  ياهخسن  ییامغی و  موحرم  دیقف ، تسود  هب  هخسن  کی  دشیم 
هتفگان تسا . هدـش  پاچ  هوزج  نیمه  رد  هک  دنتـشون  نآ  هرابرد  یحرـش  هدـنیآ  هلجم  رد  راشفا  بانج  اـمغی و  هلجم  رد  ییاـمغی  موحرم 

تفگ تفریذپ و  دوش ، هتشادرب  دیاب  هحفـص  ود  نیا  متفگ  رـشان  هب  دوب ، زاجح  تقو  هاشداپ  ریوصت  هحفـص  ود  باتک  لصا  رد  هک  دنامن 
ریوصت نیا  ياج  ار  نآ  میراد  مارحا  سابل  رد  ینویامه  ترضحیلعا  زا  يریوصت 
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7 ص :
يریوصت سکع ، نآ  ياجهب  تسا  رتهب  تسا  ینید  یباتک  تسین ؛ یتاغیلبت  یهگآ  باتک  نیا  متفگ  دش . رتلکشم  راک  مدید  میراذگیم !

. تفریذپ دسانشیمن ، ار  نانآ  یسک  هک  میراذگب  ار  ینارئاز  مسارم  زا 
دنتفگ مسیونیم . ار  یعیـش  ملاع  ياوتف  نآ  ياجهب  نم  تسا و  یکلام  هقف  ساـسا  رب  باـتک  نیا  رد  جـح  مسارم  نییآ  متفگ  هکنیا  رگید 
. متشون هللا  همحر  یئوخ  مساقلاوبا  دیس  جاح  هَّللا  ۀیآ  ترضح  ياوتف  ساسا  رب  ار  نآ  نم  میاهتفرگ و  یلصا  رشان  زا  ار  ياهزاجا  نینچ 
زاغآ اب  نآ  راشتنا  ناریا و  هب  باتک  ندیـسر  مدنادرگرب . نیطـسلف  هب  ار  نآ  دـندوب و  هتـشون  ار  لیئارـسا  مان  اهروشک ، ياجهب  هکنیا  رگید 
مهنآ ياهریوصتهکلب  دـننک  هضرع  ار  باـتک  نیا  هک  دـنامن  نارهت  نارـشان  يارب  یلاـجم  اـهنت  هن  دـیدرگ و  فداـصم  یمالـسا  بـالقنا 
مّظعم ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  نونکا  دننک . هدافتـسا  دوخ  راک  يارب  اهنآ  زا  رـشان ، زا  تزاجا  نودب  یـضعبهکدشياهلیسو 
دهاوخ هدوزفا  اههمانرفس  عومجمرب  ياهمانرفسو  تسا  کین  رایسب  يراک  دناسرب . پاچ  هب  ریوصت  نودب  ار  باتک  نیا  دهاوخیم  يربهر 

. دش
. دنکن شومارف  ریخ  ياعد  زا  ارم  هوزج  نیا  هدنناوخ  مراودیما 

يدیهش رفعج  دّیس  رتکد  ناتسمز 82 -
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8 ص :
: هدنیآ هلجم  یفرعم 

ادخ هناخ  هار  رد 

. هخیرف زیزعلادبع  زا  اهریوصت  زولق . نیدلازع  هتشون 
. ون شناد  نارهت . يدیهش . رفعج  دیس  زا  ریرحت  همجرت و 

204 ص. گرزب . یلحر  . 1357
. تسین یگتـسارآ  ییابیز و  نیدب  کیچیه  اما  تسا ، هدش  رـشن  یـسراف  نابز  رد  يدایز  ياههوزج  ًاصوصخم  اهباتک و  ادـخ  هناخ  هرابرد 

انـشآ قولخم  هبعک  اب  تسا ، هدـشن  لئان  قلاخ  هناـخ  ندـید  هب  هکار  ياهدـنناوخ  سکع  هار  زا  مه  نتم و  هار  زا  مه  دـناوتیم ، باـتک  نیا 
. دنک

یعس نیمرحلا ، حوتف  فلؤم  دننام  مالـسا ؛ َملاع  يارعـش  ابدا و  زا  رگید  يرایـسب  نیقارعلا و  ۀفحترد  یناقاخ  همانرفـس و  رد  ورـسخ  رـصان 
. دنزادرپب یلاع  ماقم  نآ  فیرعت  فیصوت و  هب  دناهدرک ، كرد  ار  هکم  تیناحور  هک  یمسقهب  دوخ و  هک  دناهدرک 
. دراد ناونع  ِْتیَبلا » ُّجِح  ِساّنلا  یَلَع  ِهَّللَو   » هک دوشیم  عورش  يدیهش  رفعج  دیس  رتکد  زا  ياهمدقم  اب  رضاح  باتک 

ناملسم رب  جح  بوجو  تلع  اب  هدنناوخ  ثحبم ؛ نیا  رد 
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9 ص :
قح دراد ، يرادروخرب  راوتـسا  حیـصف و  ینابز  زا  هک  زجوم ، همدقم  نیا  رد  يدیهـش  دوشیم . انـشآ  تسیچ  تعاطتـسا  هکنیا  عیطتـسم و 
ره وا  هتشاد . لومعم  تسا  هدروآ  مهارف  یسنوت  فلؤم  یبرع  باتک  زا  هک  يریرحت  رسارس  رد  ار  هویـش  نیمه  تسا و  هدرک  ادا  ار  بلطم 

قوذ و قباطم  تقیقح  رد  ار  باتک  هدرک و  دراو  تیبلالها  ثیداحا  زا  هتسناد  بجاو  هک  اج  ره  یسراف و  راعشا  زا  هتشاد  تبسانم  هک  اج 
. تسا هتسارآ  نابز  یسراف  نارئاز  هقیلس 

تـسد هب  باتک  رامآ  اهذـخأم و  اهتنا ، رد  هنیدـم ) انم ، تافرع ، هکم ، هدـج ، « ) تشگزاب ات  مارحا   » زا تسا  ترابع  باتک  لوصف  نیواـنع 
. مجرتم ذخآم  رگید  ياهتسد  تسا و  فلؤم  ذخآم  هتسد  کی  تسا . هدش  هداد 

اب ار  هدـنناوخ  هک  تسا  يروط  اهـسکع  تسا . هدرک  یبیرغ  ییامنرنه  اهـسکع  نتـشادرب  ردو  تسا  بیجع  يدرم  مه  باتک  نیا  ساـکع 
هدوب هدـش  ضراع  وا  رب  هک  ياهبذـج  یترایز و  رفـس  نیح  رد  ساکع  هک  ار  یکردو  ساـسحا  نیا  زج  دـناشکیم و  جـح  مسارم  هب  دوخ 

. دنایامنیم تسا 
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10 ص :
: امغی هلجم  یفرعم 

ادخ هناخ  هار  رد 

دییامرفن هدـهاشم  اـت  هک  بلاـطم ! هچو  ریواـصت ! هچ  و  باـتک ! هچ  اـما  هحفـص . تسیود  رد  یلحر  گرزب  عطق  هب  سدـقم ، تسا  یباـتک 
. تفای دیناوتن  رد  ار  نآ  شزرا  تمظع و 

هب يدیهـش  رفعج  دیـس  رتکد  راوگرزب  داتـسا  هدرک و  میظنت  هیهت و  هخیرف  زیزعلادـبع  ار  شریواصت  هتـشون و  زولق  نیدـلازع  ار  باتک  نیا 
نیا رتراوازس  تسا . هتسارآ  یسراف  دیتاسا  راعشا  هب  ار  نآ  ياج  ياج  هدومرف و  همجرت  دیجم  نآرق  تایآ  هب  دنتسم  حیصف  غیلب و  یـسراف 

: نآ زا  تسا  ياهنومن  رطس  دنچ  نیمه  هک  دوش  لقن  همامت  هب  باتک  رشان  همدقم  هک  دوب 
رگنایب هدنز و  هنومن  کی  ره  هک  ییاهریوصت  ددنب ، شقن  ناگدـنناوخ  نهذ  رد  رتهب  زین  دـید  هار  زا  رفـس  نیا  یناحور  رظانم  هکنیا  يارب  »

ناسآ اـهریوصت  نیا  دـش . هارمه  همانرفـس  نیا  اـب  تسا ، يرفـس  نینچ  رد  ناـهج  نوگاـنوگ  ياـهداژن  زا  مدرم  اـهنویلیم  ساـسحا  یعون 
تسدهب
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11 ص :
. تساهدماین

. تسا هدرک  هدامآ  ریوصت  رازه  زا  شیب  يدوعس  تلود  تدعاسم  اب  هدرب و  رسب  يدوعس  ناتسبرع  رد  اههام  هخیرف  زیزعلادبع 
رد دوخ  هدرک و  یمالسا  فراعم  رگید  هقف و  ندنازومآ  نتخومآ و  فرص  ار  دوخ  یگدنز  مراهچ  هس  زا  شیب  هک  يدیهش  رفعج  دیس  زا 

باتک نیا  میتساوخ  تسا ، هتفر  دوب ، هدومیپ  نیدلازع  وا  یسنوت  ناملسم  ردارب  شیپ  لاس  ود  هک  ار  هار  نامه  هتفای و  جح  قیفوت  لاس  نیا 
هداس همجرت  اهنت  وا  ریرحت  تسادخهد . همان  تغل  تسرپرس  نارهت و  هاگشناد  داتـسا  وا  دیازفیب . ياهمدقم  نادب  دنادرگرب و  یـسراف  هب  ار 

قح رب  يافلخ  لوسر و  يایلوا  هک  نیعمجا - مهیلع  هَّللا  مالس  نیرهاط - همئا  سدقم  راونا  زا  باتک  تاحفص  رد  تسا  هدیشوک  وا  تسین .
هک ار  هعیـش  گرزب  ياملع  ياوتف  لامعا ، کسانم و  رد  دهد و  رارق  باتک  تنیز  ار  تیبلا  لها  ثیداحا  دریگ و  ینـشور  دناراوگرزب  نآ 

. دیامن ریرقت  دنتسه ، يرفعج  هقف  نادلقم  هار  غارچ  نونکا  مه 
.« دتفا مالسلا  مهیلع  نید  همئا  تمحر و  ربمغیپ  تیدحا و  ترضح  هاگرد  لوبقم  تمدخ  نیا  میراودیما 

قوش و زادگ و  زوس و  زا  ولمم  هک  ترابع ، ییاویش  رد 
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12 ص :
، تاماقم عاقب ، اهقاور ، تارامع ، دـجاسم ، روشک ، ره  زا  نارئاز  عامتجا  هسدـقم ، رظانم   ) ریواصت ییابیز  رد  تسا و  عّرـضت ...  ناجیه و 

. درب یناحور  يونعم و  یتذل  درک و  ترایز  ار  باتک  دیاب  تسا . مک  زاب  تفگ ، ناوتب  هچ  ره  اهرازگزامن و )...  اههبدن ، اهنوتس ،
کلامم زا  ییاههشقن  دناهتـسج و  فرـشت  همظعم  هکم  هب  ناهج  روشک  زا 63  هک  نایجاح  دادـعت  و  فیلأت ، عبانمو  ذـخآم  باتک  نایاپ  رد 

. تسا هدش  همیمض  یمالسا 
هعلاطم هب  هاگ  هاگ  دنک و  ینابهاگنو  دشاب  هتـشاد  ار  سدقم  باتک  نیا  زا  ياهخـسن  دیاب  یناریا  لدبحاص  ناملـسم  ره  هک  دیآیم  رظن  هب 

. تسا ون » شناد   » تفای ناوتیم  هک  یناونع  اهنت  دشن ، مولعم  نآ  رشان  باتک و  ياهب  دشخب . ینشور  ار  دوخ  مشچ  نآ ،
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مجرتم همّدقم 

هراشا

یناقاخ دنونش  انعطأ  انعمس و  قلخ  زا  خساپ  دننز  ساّنلا  یلع  هَّللو  گناب  نایشرع 
(1). ِْتیَْبلا ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّلل  َو  ... 

لاس نارازه  زا  توعد  نیا  تسا . هدش  بجاو  عیطتسم  ناناملـسم  رب  هبعک  ترایز  تسین ، یلاخ  ياهنوگدیکأت  زا  هک  هاتوک  توعد  نیا  اب 
ار هبعک  هناخ  دـندش  رومأم  لیعامـسا  شرـسپ  میهاربا و  میرک ، نآرق  ِّصن  بجوم  هب  دـیدرگ . زاغآ  مالـسلا - هیلع  میهاربا  نامز  زا  شیپ -

کیدزن رود و  زا  یهورگ  هلاس  همه  لاح ، هب  ات  نامز  نآ  زا  دنتـسرپب . ار  ادخ  سدقم  ياج  نآ  رد  ناتـسرپاتکی  ات  دننک  هزیکاپ  دـنزاسب و 
تمسق دنچره  دنناسریم . ادخ  مرح  هب  ار  دوخ  نَّیعم ، یمسوم  رد 

97 نارمع : لآ  - . 1
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. دناوخ ناوتیم  ار  نآ  لاس  رازه  ود  هب  کیدزن  اما  تسا ، هتفر  ورف  یکیرات  رد  لاس  رازه  دنچ  نیا  خیرات  زا  ياهدمع 

رد هک  نرق  هدراهچ  دـندوب و  هتخاس  هدولآ  ار  مرح  تسادـق  یلهاج ، بادآ  نتـشاد  هدـنز  اب  زاجح  ییادـتبا  همین  مدرم  هک  لاس  دـصدنچ 
. تساپرب یناملسم  راعش  دوشیم و  هدرب  هَّللا  كاپ  مان  اهنت  اجنآ 

هرابرد  (1). تسا هزور  تاکز و  زامن ، نآ ، زا  شیپ  نکر  هس  تسا . نید  نیا  نکر  نیمراهچ  مالسا و  ناکرا  زا  ینکر  یهلا و  یتناما  جح 
هب دنیوگیم  ودب  تسین و  ناملسم  مان  هتسیاش  دریمب ، دورن و  هَّکم  هب  عیطتـسم  یناملـسم  رگا  دناهتفگ : هک  تسا  هدش  دیکأت  اجنآ  ات  جح 

انعم نینچنیا  کسانم  ياهباتک  اههلاسر و  رد  مالـسا  بهاذـم  ياهقف  ار  جـح  تعاطتـسا   (2). دوهج اـی  اـسرت  ریمب ! یهاوخ  هک  نید  ره 
: دناهدرک

، تشگرب تفر و  هکم  هب  ناوتب  هک  لوپ  ردقنآ  - 
، دننک یگدنز  نادب  يو  تشگزاب  ات  وا  هچب  نز و  هک  هزادنا  نآ  - 

. نیمه نیمه و  لاس . نآ  نایاپ  ات  هنیزه  هوالع  هب  - 

ص 18 ج 1 ، مود ، پاچ  نارهت ، یفاک ، لوصا  - . 1
ص 211 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - . 2
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هک تسا  ندرمش  ناسآ  نیمه  رطاخ  هب  دیاش  و  دننیبیم ؛ رداق  نآ  نداد  ماجنا  رب  ار  دوخ  ناناملسم  زا  يرایسب  هک  اجنآ  ات  هداس ، یفیلکت 

. دنناسرب اهتاقیم  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ات  دنتفایم  هار  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  ناملسم  اهنویلیم  ام  رصع  رد  رازه و  اهدص  لاس  همه 
جح ِلامعا  اما 

، دـنک فاوط  هبعک  هناخ  رود  هب  راب  تفه  دور . هکم  هب  دوش و  مِرُْحم  تاقیم  رد  تسا ، ندـش  عیطتـسم  زا  رتناسآ  زین  لامعا  نآ  رهاظ ، هب 
زا دـنیچب و  ار  نخان  ای  يوم  زا  یکدـنا  ددرگرب ؛ دورب و  هورم  افـص و  هوک  ود  نایم  راـب  تفه  دـناوخب ، میهاربا  ماـقم  رد  زاـمن  تعکر  ود 

. دشاب جح  مارحا  رظتنم  دیاب  تسا و  هتفای  نایاپ  عّتمت  هرمع  ِراک  اجنیا  رد  دیآ . نوریب  مارحا  سابل 
ات دـناسرب ، تاـفرع  هب  ار  دوـخ  هجح ، يذ  مهن  زور  رهظ  يارب  دوـش . مرحم  هکم  رهـش  زا  اـی  مارحلا  دجـسم  زا  هجحلايذ  مـهن  زور  سپس 
انم رد  ددرگ ، انم  مزاع  سپس  دنک ، فقوت  اجنآ  رد  دیشروخ  عولط  ات  دسر و  مارحلا  رعشم  هب  مهد  بش  دنامب ، تافرع  رد  باتفآ  بورغ 

بش ددرگرب ؛ هکم  هب  ءاِسن  فاوط  یعس و  عّتمت و  جح  فاوط  يارب  دزادنیب . گنس  هبَقَع  هَرْمَج  هب  راب  تفه  دنک ؛ نابرق  يدنفسوگ 
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زا دـنزب ، گنـس  تفه  کیره  هناگهس ، ياههرمج  هب  دـنک و  فقوت  اـنم  رد  ار  مهدزاود  زور  همین  مهدزاود و  بش  نآ و  زور  مهدزاـی و 

. تسا یجاح  رمع  نایاپ  ات  دعب  هب  نیا 
. دیامنیم تعاطتسا  زا  رتناسآ  نآ  نداد  ماجنا  هک  یلامعا  تسا و  ناسآ  رایسب  نآ  لیصحت  رهاظ  هب  هک  یتعاطتسا 

رـصتخم و نینچ  نیا  تعاطتـسا  رگا  یتسار  یلو  تسا . نیمه  هدش  هتـشون  یهقف  ياهباتک  رد  هچنآ  میناوخیم ، جـح  کسانم  رد  هچنآ 
اههلاسر و رد  اهقف  هچنآ  مراد  نانیمطا  ؟(1)  دناهدرمـش داهج  زا  یعون  ار  جح  سابع  نبا  تیاور  رد  ارچ  تسا ، یگداس  نیدب  جح  لامعا 

عامجا لوسر و  ِّتنُس  ادخ ، ِباتک  ینعی  هیلیصفت ؛ ّهلدا  زا  هیقف  هک  یعرف  یمکح  تسا ؛ فّلکم  ِيرهاظ  مکح  حیرـشت  دناهتـشون ، کسانم 
اما دـهد ، ماـجنا  ناـبز  اـپ و  تسد و  اـب  دـیاب  فّلکُم  هک  تسا  یمکح  میوگب ، رتهب  اـی  تسا ؛ هدرک  لیـصحت  دوخ  داـهتجا  لـقع و  هار  زا 

. درک وجتسج  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ياهلمعلا  روتسد  یمالسا و  قالخا  ياهباتک  رد  دیاب  ار  جح  لماک  فیرعت 
. دراد نشور  یفیرعت  ّتنُـس  رد  ناملـسم  تسا و  ناملـسم  دریگ ، قـّلعت  وا  رب  جـح  هضیرف  هکنآ  زا  شیپ  فـّلکم  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب 

رد ناملسم  فیرعت  نیب  نوچ  میوگیم  تنس  هکنیا 

ثیدح 4 جح ، باتک  لامعلا ، زنک  - . 1
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. تسا لیصفت  لامجا و  همزالم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تنس  ادخ و  باتک 

يارب ندوب  هتـسیاش  تهج  زا  تنـس  رد  تسا و  هدـش  فیرعت  یعاـمتجا  یـسایس و  قوـقح  رد  ندوـب  میهـس  تهج  زا  ناملـسم  نآرق ، رد 
ار وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هکنانچنآ  یناملسم  دناوخ ؛ نامیا  اب  يدوجوم  ناوتب  ار  وا  هکنیا  هتـسیاش  زیمآراختفا . بقل  نیا  تفایرد 

ًاتقیقح درازگب ، تسا - هدش  نایب  یمالسا  قالخا  باتک  رد  زاب  هکنانچنآ  ار - جح  هضیرف  دهاوخب  رگا  یـسک  نینچ   (1). دنکیم فیصوت 
. درک نابرق  ار  دوخ  دیاب  هظحلره  داهج  نینچ  رد  اما  تسین ، شیب  مدکی  تداهش  یتخس  تسا . هدرک  داهج  زا  رتالاب  يراک  ای  داهج و 

بارطضا تاظحل 

. تسا هّجِحيذ  زا  زور  هدزاود  هدعقيذ و  لاّوَش ، ياههام  هب  دودحم  عّتمت ، ّجح  هرمع و  ماجنا  دینادیم  هکنانچ 
ندـشن ادا  زا  ینارگن  بارطـضا ، هرهلد و  تسا . راک  ياهيراوشد  زا  یکی  نیا  دوش و  ماـجنا  دـیاب  یّـصاخ  ياـهزور  رد  زین  جـح  لاـمعا 

نرق هدراهچ  لوط  رد  دوخ ، عقوم  رد  فیلکت 

ص 57 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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، هدع نیا  زا  یمین  زا  شیب  دنهدب . تسد  زا  هکم  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ناملـسم  اهنویلیم  هکلب  رازه و  اهدص  هک  هدش  ثعاب  جـح ، خـیرات 

سپ رد  یمارح  تسا و  شیپ  رد  مرح  هک  ام  راگزور  رد  یّتح  دناهدرب . روگ  هب  ار  نیمرح  رادید  ترسح  هتفگ و  دوردب  ار  یگدنز  ماکان 
هدزناپ زا  رتمک  یتدم  رد  گنیئوب 737  دروکنک و  تکرب  زا  دـهدیمن و  رازآ  ار  جاح  هدایپ  ياپ  دـجن  نابایب  نالیغم  راـخ  رگید  تسین و 
فوـقو مکح  هنرگو  تسا  هتفرن  ناـیم  زا  یّلکهب  تشحو  مه  زاـب  دیـسر ، هَّدـج  ردـنب  هب  ناوـتیم  ناـهج ، ياـههطقن  نیرترود  زا  تعاـس 

. درکیمن وگزاب  ار  دوخ  ینارگن  ام  سیونهمانرفس  دنتشونیمن و  کسانم  ياهباتک  رد  ار  مارحلا  رعشم  تافرع و  يرارطضا  يرایتخا و 
. ددرگیم زاغآ  زاجح  نیمزرس  هب  دورو  تاظحل  نیتسخن  زا  بارطضا ، ینارگن و  میوگب  رتهب  ای  یساسا  لکشم 

نآ لحم ، مدرم  هک  هَرَجَش  ِدجـسم  زا  تفر و  هنیدم  هب  ای  دش و  مرحم  هَفْحُج  هاگتاقیم  زا  دیناسر و  هدج  ردنب  هب  ار  دوخ  یجاح  هکنیمه 
یـسک رگا  هک  تساجنآ  رد  تسا . ورهبور  يراوشد  ياههفیظو  هکلب  هفیظو و  هچ  اب  دنادیم  هزات  تفرگ ، مارحا  دـنیوگیم ، یلع » ِْرِئب   » ار

وا رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  ّرِس  دنک ، هسیاقم  دناهتساوخ  وا  زا  هچنآ  اب  دنیبیم ، ار  هچنآ 
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(1) «. َجیِجَْحلا َّلَقَأَو  َجیِجَّضلا  َرَثْکَأ  اَم  « ؛ كدنا نایجاح  رامش  اما  دنرایسب ، ناگدننک  دایرف  هک : دش  دهاوخ  راکشآ 

. دوش ادا  مسوم  رد  دیاب  هک  یهلا ، تسا  یتناما  جح  میتفگ 
یلاخ تسادـخ  زج  هچره  زا  ار  دوخ  ِلد  یتفر ، جـح  هب  رگا  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دراد . یطیارـش  تناـما  نیا  ِندرازگ 

ایند و زاس ! یهلا  ياضق  میلست  تسبرد  ار  دوخ  امن ! لُّکوت  ودب  تانکـس  تاکرح و  رد  راذگاو ! دوخ  قلاخ  هب  ار  دوخ  ياهراک  همه  نک !
ییوس زا  ار  وت  تیعمج  لیـس  يوش  لفاغ  ياهظحل  رگا  هک  ییاج  رد  تسا . اسرف  تقاط  راوشد و  يراـک  هک  یتسار   (2)! نک اهر  ار  مدرم 

. داهج زا  رتراوشد  میتفگ  هکنانچ  تسا و  داهج  جح  دوشیم  مولعم  هک  تساجنیا  درک . دیاب  اهر  ار  ایند  مدرم  ایند و  دنکفایم ، ییوس  هب 
هتـسد دوب . هورگهارمه  دیاب  درک . دیابن  يورکت  جح  رفـس  رد  دنیوگیم  یپ  رد  یپ  تسا ، هدمآرد  تمان  هب  هعرق  دش  مولعم  هک  يزور  زا 

اهنت وت  نوچ   (3). باذع يورکت  تسا و  تمحر  تعامجنوچ  تسا . تعامج  هارمه  ادخ  تسد  نوچ  یعمج ، هتـسد  هلب ! دـیورب . یعمج 
. یتسین تناما  نیا  رادهدهع 

ص 157 ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 1
ص 213 ج 1 ، باتک ، نیمه  - . 2
ص 144 ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - . 3
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ياهقطنمرد هتسویپمه  هب  هدرشف و  عمج  نیا  رد  تناما  نیا  دنکیرـش و  وتاب  دناهدمآ ، ییاجزاياهتـسدره  هکزین  رگیدمدرم  نویلیم  ود  نیا 

ایند و مه  دیاب  زین  دوب و  نانآ  اب  هظحل  ره  درک و  رفس  ایند  مدرم  اب  ایند و  رد  دیاب  هلب ! دوش . هدرازگ  دیاب  عمج  نیا  زا  رتدودحمو  رتهدرشف 
. تفرگ هدیدان  ار  ایند  مدرم  مه 

زجاع نآ  ندیـشک  زا  اههوک  نیمز و  نامـسآ و  ارچ  میناوخیم ، کسانم  ياهباتک  رد  هک  دوب  یناسآ  نآ  هب  ندرازگ  تناما  رگا  یتسار 
کی ربارب  یعمج  رد  رتش  ناوراک و  رـصع  رد  هک  یناورـش  یناقاخ  ارچ  دـش ؟ هدز  نادان  راکاطخ  ياهناسنا  ام  مان  هب  لاف  هعرق  دـندنام و 
هیبشت طارـص  زا  روبع  هب  ار  هرَمَج  ِْیمَر  اـنم و  يارحـص  زا  نتـشذگ  تسا ، هدرک  جـح  متـسیب  کـی  زا  رتمک  اـی  اـم  رـصع  ِّتیعمج  متـسیب 

: دنکیم
دننیب اشامت  ياج  کلف  يارحص  هب  سپدنناد  شطارص  هک  ییوم  رس  زا  دنرذگب 

؟ دنزیم هنعط  لدکاپ  یناملـسم  رب  ورـسخ  رـصان  نوچ  هاگآ  یمِّلکَتُم  ارچ  تسا ، نابز  اپ و  تسد ، تاکرح  نامه  اهنت  جـح  لامعا  رگا  و 
: هک

میقم وحم  ماقم  رد  يدشنجح  يدرکن  سپ  تسود  يا  متفگ 
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میس هب  هدیرخ  هیداب  ِتنحمزاب  هدمآ  هدید  هکم  ياهتفر ،

ْکیََّبل یتقو  ینک ! مارح  دوخ  رب  ار  زیچ  همه  ادخ  زج  نتفرگ ، مارحا  ماگنه  دیاب  یتفر  جح  هب  رگید  راب  رگا  هک : دهدیم  میلعت  ودب  ارچ  و 
یشکیم دنفسوگ  یتقو  يدرگ ! دوخ  رکنم  یسانشب و  ار  قح  دیاب  يداتسیا  تافَرَع  رد  یتقو  يونـشب ! ار  راگدرورپ  خساپ  دیاب  ییوگیم 

! لوبقم جح  تسا  نیا  ینک ! ینابرق  ار  موش  سفن  تسخن  دیاب 
یپ رد  یپ  درپس و  رطاخ  هب  دیاب  ار  همه  هنافراع ، ياهزردنا  نیا  فیرـش ، ثیدح  نآ  یقالخا ، ياهلمعلاروتـسد  نآ  یهقف ، تامیلعت  نآ 

دننام دش ، هدایپ  هدـج  هاگدورف  رد  يرفن  دـصناپ  ای  يرفن  هاجنپ  دـصکی و  عمج  هکنیمه  اما  نیرمت . ِسپ  زا  نیرمت  درک . نیرمت  نهذ  رد 
. ددنویپیم ناشورخ  ییایرد  هب  میوگب  رتهب  ای  ياهناخدور  هب  کیراب  یبآ  يوج 

. تسا بآ  رب  شقن  اهلایخ  همه  دنیبیم  درگنیم  هک  بوخ 
. تولخ مزلتسم  رکفت  تسا و  قیمع  ِرُّکفت  ِدنمزاین  بلق  روضح  دهاوخیم . بلق  روضح  رطاخ و  ِتغارف  ینهذ ، ياهنیرمت  نآ  يارجا 

دسرهچ ات  تسین  نتسشن  ياج  شورخرپ ، تشد  نیا  رد 
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22 ص :
هب ور  همه  هک  ناـسنا  اـهنویلیم  درب . دـهاوخ  ورف  دوـخ  رد  ار  وا  هک  تسا  میظع  عاـمتجا  نیا  تسین . وا  رگید  هظحل  نیا  زا  ندرک ! رکف  هب 

تـسد یک  بلق  روضح  نآ  سپ  ایادخ ! دورب . نانآ  هدارا  هب  یهاگ  هکلب  نانآ و  ياپ  هب  اپ  دیاب  مه  وا  ادخ . هاگرد  هب  دنراد ؛ دـصقم  کی 
. دـناسرب دجـسمهب  اردوخات  دـشوکیم  دوریم ، هکم  هب  قاـیتشا  نیا  اـب  هبعک ! راـنک  رد  مارحلادجـسم و  رد  هکم ، رد  ًاـمتح  داد ؟ دـهاوخ 
، يدیپس رد  هدیشوپ  دنکیم  راک  مشچ  ات  تسا . رـشحم  یتسار  هب  نیمزرـس  نیا  اما  ددرگ . ادا  ار  راگدرورپ  تناما  رتدوز  هچرهدهاوخیم 
رد ار  نآ  فصو  اهراب  هک  تسا  لیفارـسا  روص  نامه  گناب  نیا  دـیاش  ابجع ! َْکیََّبل »...  َّمُهلَّلا  َکیََّبل  ، » دایرف گناب و  دونـشیم  شوگ  اـت 

هحفن رگید  گرم و  روص  یکی  دمدیم ، روص  رد  رابود  لیفارسا  دنیوگیمن  رگم  تسا . هدینـش  یبهذم  ناگدنیوگ  زا  هدناوخ و  اهباتک 
، ون یگدنز  تیناسنا ، تایح  لقع ، ِتایح  گناب ، رگید  رد  تسا و  هنیک  دسح و  توهش ، ینیبدوخ ، ِگرم  یگناب  رد  مه ، اجنیا  یگدنز ؟

«. َْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل ، « ؛ نارگید اب  يربارب  تاواسم و  هیاپ  رب  یتایح 
. درادن هلصاف  دنچ  یماگ  زج  مارحلادجسم  ات  الاح 

، َْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل ، « ؛ ادخ گناب  ینامسآ ، یگناب  تسا ؛ هدش  گناب  رسارس  دوخ  میوگب  رتهب  ای  دونشیم  رتهب  ار  اهگناب 
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23 ص :
«. َْکیََّبل ََکل  َکیرَش  َال  ُْکلُْملا  َو  ََکل  َۀَمْعِّنلاَو  َدْمَْحلا  َّنا  َْکیََّبل ، ََکل  َکیرَشال  َْکیََّبل 

یگریت و جوم  نآ  اب  رگا  اما  دـشکیم ، ماک  هب  ار  وا  ایرد  ناشورخ  جوم  هدوت  نوچ  رگیدـکی  رد  هدرـشف  یهوبنا  هبعک  هناخ  درگادرگ  رد 
زا ياهدوت  ریگیپ  هدرـشف و  جوم  نیا  دـناوخیم ، شوگ  هب  ار  تاـیح  دوردـب  ِياوْغُرم  هظحلره  جوم  نآ  شورخ  رگا  تسا ، هارمه  گرم 

هناخ درگ  هک  تسا  ياهدـننک  فاوط  دوریم ، عوکر  هب  هک  تسا  يرازگزاـمن  دروخیم  مشچ  هب  هچنآ  تسا . تمحر  زا  ییاـیرد  رون و 
«. َكُْدبَع ُْدبَْعلا  َو  َکُمَرَح  ُمَرَْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  یَِهلا  َْکیََّبل ، َّمُهَّللا  َْکیََّبل ، « ؛ ددرگیم ادخ 

؛ تسا زادنا  نینط  گرزب  يادـخ  مان  دونـشیم  شوگ  ات  تسین و  هنامیمـص  يراکمه  وافـص  يردارب ، یگنرکی ، زج  دـنکیم  راک  مشچات 
«. ِّجَحلا ِیف  َلاَدِجَالَو  َقوُُسف  َال  َو  َثَفَر  اَلَف  »

بوخ دـنیبیم ، بیرغ  ار  دوخ  ياهظحل  يارب  تسین . وا  اب  يرگید  تساهنت و  کیره  ییوگ  هک  دـناجح  کسانم  ندرازگ  مرگرـس  نانچ 
يرگید ياورپ  ار  سک  چـیه  هک  بیرغ  ناـنچ  دـنابیرغ ، همه  دناکیرـش . وا  اـب  تبرغ  ساـسحا  رد  مـه  نارگید  دـنیبیم  درگنیم  هـک 

يرگید ياج  یکی  دیابن  دراد و  صاخ  فیلکت  ياهظحلره  هک  یهاگتدابع  رد  اتفگش  تسین .
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زا همه  رگا  دنیبیم  درگنیم  هک  بوخ  اما  تسیچ ؟ تبرغ  نیا  دنشوکیم ، ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  همه  هک  ینیمزرـس  نیا  رد  دریگب . ار 

. تسا نابرهم  هزادنا  کی  هب  همه  اب  و  تسا ، همه  ِيانشآ  ادخ  هناخ  دنابیرغ  مه 
تسه بیرغ  نارازه  راید  نیا  رد  نم  وچتسین  بیرغ  نادنچ  وت  يوک  هب  مدمآ  رگ 

ظفاح
دوخ يادـخ  هک  ار  یتب  لزنم  ره  رد  داهن و  ییاوه  رـس  رب  اپ  دـیاب  هار  نیا  ماـگره  رد  تسا . راوشد  یهار  جـح  هار  میوگیم  زاـب  متفگ و 

(1)  ... ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  تسکش . میاهتخاس 
ِتَّذـَل تسا  لاحم  ددرگن ، لاماپ  اـهاوه  نیا  اـت  درک و  ادـیپ  هار  اـتکی  يادـخ  هب  تسین  نکمم  دـنوشن ، هتـسکش  نیغورد  نایادـخ  نیا  اـت 

دیاب کیبل  نتفگ  زا  سپ  تفگن : مِّلکتم  فراـع  نآ  رگم  تسا ! داـهج  جـح  تسا  هدومرفن  ربمغیپ  رگم  تفاـیرد . ار  یلاـعت  قح  تاـجانم 
َْکیََّبل َال   » دنیوگب مخساپ  رد  مسرتیم  دومرفیم : دیزرلیم و  دوخ  هب  کیبل  نتفگ  ماگنه  مراهچ  ماما  هن  رگم  يونشب ! ار  ادخ  خساپ 

43 ناقرف : - . 1
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25 ص :
؟ درک دیاب  هچ  سپ  َْکیَدْعَس » َالَو 

انشآ دصق  دنکن  یمنبش  هک  دیاشنز  جوم  تسا  یهانتمان  رحب  هک  اجنآ 
يروباشین راطع 

؟ دنک شتسرپ  يراوازس  هک  نانچنآ  ار  وت  دناوتیم  یسک  هچ  ایادخ !
! اراگدرورپ

میاهدمآ هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زامیاهدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیدب  ام 

ظفاح
ُْدبَْعلا َو  َکــُمَرَح ، ُمَرَْحلا  َو  َکــُْتَیب ، ُْتیَبـْلا  َّمُـهَّللا   » ؛(1) میاـمرفیمن فـیلکت  وا  ییاــناوت  زا  شیب  ار  هدــنب  هـک  ياهدوـمرف  دوـخ  وـت  یهلا 

(2) «. َكُْدبَع
هدجـس يارب  ییاج  زامن  فص  يالبال  رد  دیدرگ . هناخ  درِگ  نانآ  ياپ  هب  درک ، َهلَوْرَه  مدرم  نیا  اب  دـش ، تعامج  گنرمه  دـیاب  راچان  هب 

: تفگ زجع  نابز  هب  هصالخ  درک و  ادیپ 

286 هرقب : - . 1
ص 531 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 2

بارطضا www.Ghaemiyeh.comتاظحل  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :
: تسا وت  هدنب  هدنب  وت و  ِمرح  مرح  وت ، هناخ  هناخ  ایادخ ! »

! ییامرف وت  هچنآ  فطلییوگرب  وت  هچنآ  مکح 
هک تسا  نیا  گرزب  يراوشد  فاوط . رد  ندروخ  اپ  تشپ  هن  اعد ، گناب  هن  تسا ، تیعمج  راشف  هن  دـنکیم ، رتراوشد  ار  راـک  هچنآ  اـما 

بقارم دـیاب  يدرگیم ، تیعمج  ناشورخ  لیـس  اب  ياهتـشاذگ و  ناوراـک  یناـحور  فِّوَطُم و  فک  رد  ار  دوخ  ناـنع  هک  تقو  ناـمه  رد 
زا یهد . ماجنا  دصق  يور  زا  تَّین و  اب  دـیاب  ار  فیلکت  نیا  هوالع  هب  تسا . وت  هدـهع  رد  طقف  نآ  ندرازگ  هک  یـشاب  ياهضیرف  فیلکت و 

يدش رادهدهع  ار  يدرف  یتیلوؤسم  يدنکفا ، نییاپ  هب  شود  زا  رگید  ياهچراپ  يدیشوپ و  وناز  ات  رمک  زا  دیفس  ياهچراپ  هک  هظحل  نامه 
، يرگید زا  سپ  یکی  ضیارف ، کسانم و  ناکرا و  ینک . لمع  ار  نآ  ءزج  ءزج  دـیاب  هجحلايذ  مهدزاود  زور  همین  قیاـقد  نیرخآ  اـت  هک 

شومارف تین  دـنهدیم : رکذـت  یپ  رد  یپ  لمع  ره  زاغآ  رد  نایناحورهک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  دـیاش  دوش و  ماجنا  لماک  تبقارم  اب  دـیاب 
دنیوـگیم جـح  کـسانم  رد  اـما  تسا ، یفاـک  ّتین  قّـقَحت  رد  یبـلق  هشیدـنا  تاداـبع ، رگید  ردهک  تسا  نیمه  يارب  دـیاش  زین  و  دوـشن !

. دروآیم دیدپ  اهینارگن  بحتسم ، نیمه  نداد  ماجنا  یهاگ  دنروآ و  نابز  هب  ار  ّتین  تسا  بحتسم 
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. ماهدنارذگ هسردم  هشوگ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  ینایلاس  مه  هدنب  هک  دندوب  هتسناد  اجک  زا  نم  ياقفر  منادیمن 

رگم متفگ  تسیچ ؟ فیلکت  الاح  منک ! تین  ماهدرک  شومارف  اما  ماهداد ، ماجنا  ار  هورم  افص و  نایم  ِیعس  نم  دسرپیم : ناملسم  يرهاوخ 
نابز هب  مدرک  شومارف  رخآ  تفگ  ياهتفر . دوخ  هدارا  هب  هک  تسا  نیمه  ّتین  متفگ  هن ! تفگ  یتفریم ؟ هورم  هب  افص  زا  باوخ  ملاع  رد 

. ياهدرک كرت  ار  یّبحتسم  تسین ، یکاب  متفگ  مروایب !
ناوراک زا  ياهظحل  دـشاب ، بقارم  راک  نایاپ  ات  تکرح  ِزاغآ  زا  تساوخیم  رگا  دربیم ، رـس  هب  ام  رـصع  رد  ورـسخ  رـصان  رگا  کـشیب 

اب يو ) هورگ  ياضعا   ) رگید رفن  جنپ  تصش و  هفاضا  هب  نآ  نت  راهچ  هک  درب  رس  هب  ياهرفن  جنپ  ياهقاتا  رد  دوب  ریزگان  رگا  دوشن ، ادج 
رگا دزاس ، مزلم  دوخ  يأر  نتفریذپ  هب  ار  نارگید  ات  دشوکیم  دراد و  صاخ  يرّکفت  زرط  دوخ  يارب  کیره  دناهدش و  باختنا  هعرق  دیق 

، دنکن مگ  ار  دوخ  ناوراک  ای  و  درذگن ، وا  يور  زا  یلیبموتا  تافرع  يارحص  ِینویلیم  ود  عمج  رد  هک  دشاب  بقارم  هظحل  ره  تساوخیم 
نداد ماجنا  هاگنآ  دنـشاب ، ناج  ظفح  رکف  هب  تسخن  دیاب  مدـق  ره  رد  نآ  مدرم  هک  تفریم  جـح  هب  يراگزور  رد  ورـسخ  رـصان  رگا  هلب 

رادقم زا  ًاملسم  جح ، لامعا 
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28 ص :
. درکیمن دیمون  نانچنآ  ار  شناملسم  ردارب  تساکیم و  دوخ  ِعّقوت 

هب نم  درازگب و  یجح  نانچ  دناوتیم  تسین ، ياهلأسم  وا  يارب  ناکم  نامز و  زِّیَح و  هک  ياهتشرف  طقف  نیشام ، رصع  یلعف و  ِتیعـضو  رد 
. مدشن وربور  ياهتشرف  نینچ  اب  نتشگرب  نتفر و  رد  دب ، ِتخب  زا  هک  منکیم  فارتعا  تحارص 

تـسد یتصرف  تسه و  یلاجم  جـح ، ِلامعا  عورـش  عّتمت و  هرمع  نایاپ  هلـصاف  رد  دـمآ ، نوریب  مارحلادجـسم  زا  هکنیمه  دـییوگب  دـیاش 
. دزادرپب رّکفت  هب  تغارف  اب  رئاز  ات  دهدیم 

داتفه زا  رتهب  ار  رّکفت  تعاس  کی  ثیدح  رد  رگم  دینک ؟! رّکفت  ادخ  تایآ  رد  دنکیم  رما  ام  هب  ررکم  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
یتشد اـنم  هَّرد  نیمز ، زا  رتکـشخ  ییاـههوک  اـب  کـشخ  ینیمزرـس  رتگرزب ، هکم  نیمزرـس  زا  یتـیآ  هچ  ؟(1)  دناهتـسنادن تدابع  لاس 
دننام ناسنا ، يربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرخألاب  ینامـسآ و  ياهگنـس  رگید  نوچ  هایـس  یگنـس  دوسألارجح ، هایگ ، بآیب و 

نیا يرآ  ناهج ! هراق  جنپ  رد  روش  هلولو و  همهنیا  هاگنآ   (2). اهناسنا رگید 

مالسلا هیلع  قداص  مامازا  لقیص  نسح  ص 382 ، ج 2 ، هنیفس ، ثیدح 58 ، ج 2 ، لامعلازنک ، - . 1
93 لیئارسا : ینب  - . 2

بارطضا www.Ghaemiyeh.comتاظحل  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :
رد هبعک ، رانک  رد  مارحلادجـسم ، رد  درک . هشیدنا  نآ  هرابرد  دیاب  اهبش  اهزور و  هکلب  تعاس  کی  اهنت  هن  هک  تسا  یتیآ  گرزب  دوخ 

یمالسا ورملق  همه  برعلا و  ةریزج  زاجح و  رـسارس  رد  هرخألاب  انم و  رد  هفلدزم ، مارحلارعـشم و  رد  تافرع ، رد  هورم ، افـص و  رد  مزمز ،
وا ییوگ  هکلب  دوشیم ، هدید  حوضو  هب  نرق ، هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  وا  توعد  رثا  تسا و  دیواج  هدـنز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

. تسا یهلا  ناوراک  نیا  هارمه  مدق  هب  مدق  دوخ 
قبس نیا  دریمن  وت  يریمب  رگقح  فاطلا  درک  هدعو  ار  یفطصم 

هام هب  ات  یهام  دریگ ز  وت  نیدهاج  دنریگ و  اهرهش  تنارکاچ 
يولوم نیدلا  لالج 

هتشون نت   739 دندوب 319 ، هدـمآ  هکم  هب  ناهج  ياهروشک  زا  هک  ار  یمدرم  رامـش  يرمق ، يرجه  لاس 1397  ینعی  لاسما  یمـسر  رامآ 
عمج نیدب  زاجح  ياهرهش  رگید  فئاط و  هنیدم و  هکم و  رهش  زا  هک  ار  يدوعـس  ناتـسبرع  نارئاز  هدع  مقر ، نیا  هعومجم  رب  رگا  تسا .

. تفر دهاوخ  رتالاب  نویلیمود  زا  مقر  مییازفیب ، دناهتسویپ ،
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نیرتکچوک نارگید  نابز  اـب  هک  دـنیوگیم  نخـس  یناـبز  هب  یموق  ره  یگنر و  هب  ياهقطنمره  ياهقطنم ، زا  هورگره  ناـسنا ، نویلیم  ود 

کی رد  وا  اب  اهلاس  هک  تسا  وت  ردارب  هکلب  وت و  يرهشمه  هک  تسا  نیا  لثم  يداتـسیا ، هک  نانآ  زا  کیره  رانک  رد  اما  درادن . ياهطبار 
. ياهدرب رس  هب  هناخ 

: تسا هتفرگ  ددم  هناگی  يادخ  زا  هک  یتدحو  تسا ؛ یگنرکی  تدحو و  اج  همه 
ایض نوچ  یتشگ  گنر  کی  هداسافص و  ِّمُخ  نآ  زا  گنر  دص  هماج 

لالز ِبآ  یهام و  لاثم  لبلالم  دزیخ  وزک  یگنر  کی  تسین 
يولوم نیدلا  لالج 

زا يدرم  ریپ  تعامج ، فص  ندش  هتسب  ماگنه  مارحلادجـسم  رد  دنوشیم . ریگرد  رگیدکی  اب  رفن  ود  تردن  هب  ینویلیم ، ود  عمج  نیا  رد 
َو َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  هک  مدناوخ  ار  همیرک  هیآ  نیا  مدوب . هداتسیا  وا  اب  یمک  هلصاف  هب  درک . دنلب  ار  ادص  تفـشآرب و  دروخ ، هنت  یناوج 

زج رگا  تاملک  نیا  دوبن . هملک  هد  زا  شیب  مدناوخ  وا  رب  هچنآ   (1). ِجَْحلا ِیف  َلادِج  ال 

197 هرقب : - . 1
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ار یکنخ  میـسن  دـشیم ، هدـناوخ  تخوـسیم ، مشخ  شتآ  رد  وا  ياپارـس  هک  يدرم  شوـگ  هب  ادـخ  نما  مرح  رد  زج  مارحلادجـسم ، رد 
هار هب  تخادنا و  ورف  ار  رس  هدز  مرش  دش . هتخیر  ياهتفت  يولگ  رب  درس  یبآ  ییوگ  تیعقوم ، نانچ  رد  اما  دزوب . خزود  رد  هک  تسنامیم 

. تسا هداد  هیده  تیناسنا ، هب  ناهج و  هب  نید  نیا  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسا و  هچنآ  تسا  نیا  تفر . دوخ 
ییاج هدرک و  رپ  ار  دجسم  نورد  ناگدننک  فاوط  رگا  دییوگب  دیاش  تسا . مک  رایسب  تسه  رگا  تسین و  رّکفت  يارب  یلاجم  متفگ  يرآ 

زا زونه  یماخ ! لایخ  هچ  دیشیدنا . رتهب  هچره  رطاخ  تغارف  اب  تفر و  نوریب  دیاب  دناهتشاذگن ، ندیشیدنا  يارب  یـشمارآ  نتـسشن و  يارب 
ماسرس دهدیم ، رازآ  ار  شوگ  اهنت  هن  تسا ، دنلب  نویماک  تناو و  سوبوتا ، يراوس و  ياهنیشام  قوب  ياهدماین  نوریب  مارحلادجـسم  رد 

ار مدرم  بش  هک  دـناهدرک  هلگ  ناـشورف  تسد  ناـفاّوط و  نایاقـس و  يادـص  رـس و  زا  يرجه  مهدزیـس  نرق  ناـسیون  همانرفـس  دروآیم .
. تسا بارغ  دایرف  لبلب و  همغن  يروپیش ، ياهقوب  لباقم  رد  اهگناب  نآ  نیقی  هب  اما  دنراذگیمن ، هدوسآ 

دنچ ات  اهنیشام  دناهداد  هزاجا  ارچ  هدشن ؟ تیاعر  سدقم  نکاما  نیا  تمرح  ارچ  ریخا  يزاسون  رد  تسین  مولعم 
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هار هن  هک  دریگیم  ار  تیعمج  نویلیم  ود  درگادرگ  هیلقن  هلیـسو  رازه  تسیود  اـنم  يارحـص  رد  ارچ  و  دـنیایب ؟ شیپ  هورم  افـص و  یمدـق 
زا ار  دوخ  زونه  قوب ! قوب ! انم ، رد  تافرع ، رد  هنیدم ، رد  هکم ، رد  تسه ، اج  همه  رد  نیشام  يالب  نیا  نتشگرب ؟ ياج  هن  تسه و  نتفر 

، نپاژ اـیلاتیا ، نیچ ، زا  ـالاک ، زا  رپ  ییاـهرازاب  ینیبیم . دوخ  شیپاـشیپ  ار  هکم  ياـهرازاب  هک  ياهدرکن  صـالخ  اهنیـشام  خرچ  يـالبال 
. دوشیم هداتسرف  جح  زوررازاب  يارب  هک  ناهج ، ياهروشک  رگید  اکیرمآ و  ناتسلگنا ،

عفانم دـهاش  دـیاب  اهلاس  نیا  هنافـسأتم  یلو  دنـشاب » دوخ  عفاـنم  دـهاش  اـت   » میناوخیم جـح  هکراـبم  هروس  هـیآ 28  رد  مــیرک ، نآرق  رد 
. دناهداتسرف زاجح  هب  ار  اهسنج  نیا  هک  میشاب  ییاهروشک 

؟ تسیچ تعاطتسا 

اما تسا ، یمسج  یلام و  تعاطتسا  دناهتسناد ، طرش  اهقف  هک  ار  یتعاطتسا  تشاد  هجوت  دیاب  میتفگ . نخـس  تعاطتـسا  زا  ثحب  زاغآ  رد 
ِناملسم ره  هک  یتعاطتسا  تسین . ادخ  هناخ  رئاز  صوصخم  هک  یتعاطتـسا  دشاب . هدش  لیـصحت  يرگید  تعاطتـسا  دیاب  ود ، نیا  زا  شیپ 

اراد دیاب  فّلَکم ،
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هرابرد هک  یتعیرـش  رد  دـهد . ماجنا  هنوگچ  دـنادیم  ار  هچنآ  ینعی  یقالخا  تعاطتـسا  دـنکب و  دـیاب  هچ  ینعی  یملع  تعاطتـسا  دـشاب .

ینید رد  تسا ، هدش  هتـشون  تداعـس  يایمیک  هداعَّسلا و  ُجاَْرعِم  نیِّدلا و  مُولُع  ءاَیْحِإ  اْضیَْبلا و  ُۀَّجَحَم  دـننام  ییاهباتک  نآ ، یلمع  قالخا 
یتدم رد  جیردت  هب  لقا  ای ال  ددرگ و  مهارف  غولب  زا  شیپ  تعاطتسا  نیا  دیاب  ًاملـسم  تسا ، هدرک  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ار  ملع  بلط  هک 

یلومعم روطهب  ادخ  هناخ  نارئاز  دنرادن . هجوت  مهم  رما  ود  نیدب  ناملسم ، ناردارب  زا  يرایسب  هنافسأتم  اما  دوش ، هدامآ  ینالوط  رایـسب  هن 
. یگلاس لهچ  زا  رتالاب  نینـس  رد  ینعی  دناهدراذگ ؛ رـس  تشپ  ار  یعیبط  رمع  زا  یمین  زا  شیب  هک  دننکیم  ادـیپ  یلام  تعاطتـسا  یماگنه 
زا هرود  نینچ  رد  مینادیم  دودحم . ییاهتعاس  رد  نَّیعم و  ییاهزور  رد  مه  نآ  دـنتفایم ، جـح  لئاسم  نتفرگدای  رکف  هب  یتقو  نینچ  رد 

. لاحم ًابیرقت  دنهاوخیم  جح  ياههورگ  نایناحور  هچنآ  تسا و  راوشد  نتفرگ  میلعت  یگدنز 
رادهدـهع ار  نانآ  داشرا  تیلوؤسم  هک  هورگ ، دارفا  ناردارب  هب  اـت  دیـشوکیم  یتمحز  هچ  اـب  ناـیناحور  زا  یکی  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب 

راتفگ لامعا و  نامه  ینعی  جح ؛ تابجاو  نتخومآ  رد  اهنت  راک  يراوشد  دزومایب . ار  هیبلت  تاملک  دوب  هدش 
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زامن هکنیا  لثم  دـنریگ ، دای  سلاجم  نامه  رد  مه  ار  بجاو  زاـمن  لاـمعا  هروس و  دـمح و  دـنهاوخیم  ناردارب  زا  يرایـسب  تسین . هداـس 

هنوگچ اما  تسا . تعفنم  میدرگرب  ررـض  ياج  ره  زا  فورعم  لوق  هب  بوخ ، تسا . هدـش  بجاو  اـهنآ  رب  جـح  يارب  ندـش  نوریب  ماـگنه 
راـت تشذـگ و  هدزناـپ  زا  كدوک  رمع  نینـس  نوچ  ماهتـسناد  هبرجت  هب  متـسه  یبرع  ناـبز  میلعت  راـک  رد  تساـهلاس  هک  هدـنب  میدرگرب ؟

دربیم جنر  مرتحم  یناحورنآ  ردقچ  درک و  ادا  جرخم  زا  نانابز  برع  دننام  ار  فورح  ناوتب  تسا  لکشم  رگید  دش ، ربَتِس  ولگ  ياهاوآ 
دیوگب و َۀَمْعِّنلا » َو  َدْمَْحلا  َّنا  «، » َۀَمْهِّنلاَو َتْمَْهلا  َّنا   » ياج هب  ات  دهد  میلعت  ياهداتفا  رود  ياتـسور  زا  هلاس  داتفه  درمریپ  هب  تساوخیم  هک 
دـمح و نتفگ  تسرد  نتفرگ و  دای  هب  یعرـش  غولب  زاغآ  زا  شیپ  ناملـسم  ردارب  نآ  رگا  دـنکن . ظفلت  نیِّلاَّزلا » َالَو   » ار نیِّلاَّضلا » اـَل  َو   » اـی

اهيراوشد نینچ  اـب  تخومآیم  ددرگ  بجاو  وا  رب  يزور  تسا  نکمم  هک  ار  جـح  ماـکحا  اـهلاس  ناـمه  رد  رگا  تخادرپیم و  هروـس 
. دشیمن وربور 

هکم و رد  رگا  تسا . نید  نیا  هب  تبـسن  ام  هقالع  هجرد  رگنایامن  نید ، بادآ  ماـکحا و  نتفرگارف  هب  اـم  هجوت  رادـقم  هک  تفریذـپ  دـیاب 
ناشن نایجاح  یضعب  لامعا  هنیدم 
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ماکحا نتخومآ  هب  تبسن  ناناملـسم ، عامتجا  هک  تسا  نیا  تمالع  دنرادن ، یحطـس  یتامیلعت  زج  یمالـسا  فراعم  نید و  زا  هک  دهدیم 
يدبلاک زا  یمادنا  دـننام  رگید  ناملـسم  هب  تبـسن  ناملـسم  میناوخیم  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . انتعایب  مالـسا  هقف  نید و 

زین ار  بلطم  نیا  يراگنا ، لهس  نینچ  رب  هک  دوشیم  رتدیدش  یتقو  ام  فسأت   (1) ؟! دراذگیم رثا  دبلاک  همه  هب  دوش  دساف  رگا  هک  تسا 
، نیمرح مدرم  موـسر  بادآ و  هقطنم ، نیا  عـضو  زا  ربـمغیپ ، فیرـش  مرح  ادـخ و  هناـخ  نارئاز  زا  یهجوـت  لـباق  دادـعت  هک  مـینک  هفاـضا 
يداصتقا و عضو  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرادن ، تسرد  عالطا  نکاما  نآ  ِصاـخ  بادآ  یتراـیز و  نکاـما  تسا ، مکاـح  اـجنآ  رد  هک  یتارّرقم 
بادآ و هب  هک  تمسق  نآ  رد  صوصخهب  نتـسنادن ، نیا  نایز  و  یمالـسا . ياهروشک  رگید  نایم  رد  نیمرح  زاجح و  ییایفارغج  تیعقوم 

. دروآیم شیپ  ار  یتالکشم  اسب  تسین و  جح  ضیارف  لامعا و  نتسنادن  صقن  زا  رتمک  دوشیم ، طوبرم  زاجح  مدرم  یبهذم  موسر 
فرصم زاجح  نیمزرس  رد  یجاح  رفن  کی  هک  غلبم  نامه  شزرا  هب  ار  ییالاک  دهاوخب  یناگرزاب  رگا  کش  نودب 

ص 45 ج 4 ، يراخب ، - . 1
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نآ ياهب  نآ ، دیلوت  یگنوگچ  الاک ، نآ  تایصوصخ  هرابرد  ناملـسم  ردارب  نیا  تامولعم  زا  رتعیـسو  یتاعالطا  دنک ، يرادیرخ  دنکیم 

. دروآ دهاوخ  تسد  هب  نآ  شورف  رازاب  و 
هتشاد مه  ار  تعاطتسا  ود  نیا  یلام  تعاطتسا  نتشاد  ماگنه  هک  دبای  تعـسو  اجنآ  ات  نید  ماکحا  هرابرد  ام  تامولعم  دودح  يزور  رگا 
مامت دزاس ، انـشآ  یهلا  رفـس  نیا  گرزب  رارـسا  هب  ار  هورگ  دارفا  نهذ  هکنآ  ياج  هب  مرتحم  یناحور  نآ  هک  دـنامن  يزاـین  دـیاش  میـشاب ،

نآ رد  هک  نانچنآ  ار  جـح  هک  تفای  ار  یناسک  ای  یـسک  ناوتب  دـیاش  و  دـنک . نانآ  هروس  دـمح و  ندرک  تسرد  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا 
رامـش دـیاش  هک  تسا  تقو  نآ  درازگب و  تساوـخیم  دوـخ  تسود  زا  گرزب  ملکتم  نآ  هک  ناـنچنآ  اـی  هدـش  هـتفگ  فیرـش  ثیدـح 

ود مقر  يدوعس  ناتسبرع  جح  ترازو  ناریگرامآ  ياهباسحنیشام  مه  زاب  ایآ  لاس  نانچ  رد  اما  دوش . رتشیب  ناگدننک  دایرف  زا  نایجاح 
؟ داد دهاوخ  ناشن  ار  رتالاب  نویلیم و 

يدیهش رفعج  دیس 
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تشگزاب ات  مارحا  زا 

هّدج

(1). ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو 
نیا رد  دنزاورپ ، هدامآ  نم  دننام  هک  ینارفاسم  يادص  رـس و  متـسه ، هدج - هاگدورف  یمومع  راظتنا  رالات  وهایه - رپ  ینلاس  رد  نونکا  نم 

یگنـشت زا  میولگ  دنـشاب . يزنودـنا  لها  منکیم  نامگ  دناهداتـسیا ، نز  درم و  یهورگ  نم  فارطا  رد  تسا . زادـنانینط  هتـسبرس  ياضف 
 ... مسرپب ردارب  نیمه  زا  تسا  روطچ  منک . ادیپ  یبآ  دیاش  مدرگب  هدش ، کشخ 

ردـقنیمه دوب . ياهباشون  هچ  منادیمن  داد . نم  هب  دوب  بدا  تیاهن  هناشن  هک  یتوکـس  اـب  تبحم ، زا  رپ  يدـنخبل  اـب  هارمه  ياهباـشون  ًاروف 
ردارب متفگ : وا  مرگ  ییاریذپ  لباقم  رد  منادیم 

. میرک نآرق  - . 1
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ناـبز نیمه  اـب  مه  وا  زا  منزیم ، فرح  یـسیلگنا  مدرم  اـب  روـشک  زا  جراـخ  ترفاـسم  رد  نـم  اـًلومعم  مرازگـساپس ! لد  زا  مرازگـساپس !

يدنخبل اب  سپس  َْکیََّبل ،» َّمُهَّللا  َْکیََّبل ، : » تفگ ناملسم  ردارب  متفگ ، یسیلگنا  تغل  اب  ار  دوخ  ساپس  هکنیا  ضحم  هب  مدرک . يرازگساپس 
؟ دیتسه یسیلگنا  امش  دیسرپ :

. مسنوت لها  متسین ، یسیلگنا  نم  ادبا ! َْکیََّبل ،» َّمُهَّللا  َْکیََّبل ، »
؟ تسا رود  مه  زا  ردقچ  گنودناب  ای  اتراکاج  سنوت و 

هن تسه ، رهـش  ود  نیا  نیب  یتفاسم  هن  تسا . مه  رانک  رد  سنوت  اتراکاج و  رالات ، نیا  رد  هکنیا  لثم  اما  رتمولیک ، اـهرازه  دـنادیم . ادـخ 
يارب میاهدرک . یگدنز  فقـس  کی  ریز  اهلاس  اههام و  ییوگ  هک  انـشآ  نانچ  مییانـشآ ، مه  اب  ودره  دنکیم . ادج  مه  زا  ار  اهنآ  يزرم 

َکیرَـش َال  ُْکلُْملا  َو  ََکل  َۀَـمْعِّنلاَو  َدْـمَْحلا  َّنا  َْکیََّبل ، ََکل  َکیرَـشال  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َّمُهَّللا  َْکیََّبل  : » مییوگیم مه  اـب  ود  ره  هک  تسا  نیمه 
«. َْکیََّبل ََکل 

یسنوت هن  رگید  درب . نایم  زا  ار  زارد  هلـصاف  نآ  هاتوک  هلمج  نیا  هبترم  کی  دیوگیم . نخـس  يردام  نابز  اب  شردارب  اب  يردارب  يرادنپ 
«! َْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل ، : » دنتفگیم مه  اب  دندوب . هداتسیا  مه  رانک  هک  دوب  ردارب  ود  دنام ، اج  رب  هچنآ  ییاتراکاج ، هن  دنام و 

مه اب  انم ، رد  تافرع ، رد  هکم ، رد  مه  دعب  ياهزور 

تشگزاب ات  مارحا  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :
زرم هلـصاف و  مه  اهنآ  يارب  دـندنویپیم . اهنآ  هب  وس  نآ  وس و  نیا  زا  مه  يرگید  ناردارب  دـنناوخیم . ار  رگید  ياهاعد  هلمج و  نیمه 

تافرع و رد  دنروآیم ، اج  هب  هورم  افـص و  یعـس  دننکیم ، فاوط  دـنوریم ، ادـخ  هناخ  هب  دـندنبیم ، مارحا  مه  اب  همه  دوریم . نایم  زا 
، هتفر نایم  زا  یناکم  ياهتفاسم  اـهنت  هن  اـهزور  اـهبش و  نیا  رد  دـنزادنایم . گنـس  ناطیـش  همَّسَُجم  هب  دـننامیم ، اـنم  مارحلارعـشم و 

: لد نابز  يردارب ، نابز  تسا ، هدش  یکی  مه  اهنابز 
تسا رتهب  ینابزمه  زا  یلدمهتسا  رگید  دوخ  یمرحم  نابز  سپ 

ناگناگیب نوچ  كرت  ود  اسب  يانابز  مه  ِكرت  ودنه و  اسب  يا 
، دناهدمآ رد  گنر  کی  هب  همه  درادن . دوجو  يدیفس  هایـس و  درز و  تسا . هدش  یکی  مه  اهگنر  هکنیا  لثم  تسا ؛ یکی  اهنابز  اهنت  هن 

: یتسرپاتکی گنر  دیحوت ، گنر  مالسا ؛ گنر 
ایض نوچ  یتشگ  گنر  کی  هداسافص و  ِّمُخ  نآ  زا  گنر  دص  هماج 

تشگزاب ات  مارحا  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :
هب ار  دوخ  نارتشا ، تشپ  رب  رانک  هشوگ و  زا  ات  ناوخب  جح  هب  ار  مدرم  دومرف  ار  وا  ادخ  داهن ، مالسلا  هیلع  میهاربا  تسخن  ار  افص  ِمُخ  نیا 

. تسین يربخ  یشورف  يرترب  یتشز و  لادج ، زا  نآ  رد  هک  ییایند  دنناسرب ؛ یگنریب  ناهج 
توعد رفن ، رازه  اهدـص  لاسره  تسا ، یقاب  ناهج  ات  دراد و  ار  رثا  ناـمه  تساـجرب و  مخ  نآ  لاـس ، نارازه  تشذـگ  زا  سپ  مه  زورما 

ار دوخ  هفیظو  رغال  ياهرتش  ام ، رـصع  رد  هک  تسا  نیا  اهزور  نآ  اب  زورما  قرف  اهنت  دنهدیم . خـساپ  ار  هناگی  توعد  میهاربا و  دـمحم ،
ولهپ هدج  هاگرگنلرد  هلـصاف  نودب  مهرـس و  تشپ  هک  دـناهدرک ، لوحم  گنیئوب  تجوبمج و  ياهامیپاوه  امیپ و  سونایقا  ياهیتشک  هب 

هـس ای  هتفه  ود  زا  رتمک  یتدم  رد  هنوگچ  دوبن  هتـسویپ  ياهراطق  نیا  رگا  دننیـشنیم . نیمز  هب  ردنب  نیا  گرزب  هاگدورف  رد  ای  دـنریگیم 
هـس ره  رد  زور  بش و  دنناسریم .) هدج  ردنب  هب  ار  دوخ  هک  تسا  ییاهنآ  مقر  نیا  ( ؟ دشیم رهـش  نیا  دراو  رازه  دـصناپ  زا  رتشیب  هتفه 
رهش نیدب  یکـشخ  ایرد و  هار  زا  مه  رگید  ياهناوراک  دنیـشنیم . نیمز  هب  لِواراک  يامیپاوه  کی  هقیقد  ره  گنیئوب و  تج  کی  هقیقد 

. دسریم يدوعس  ناتسبرع  رگید  ياهرهش  و 
تاعامتجا رد  ماهتفر و  تیعمج  رپ  ياهرهش  هب  اهراب  نم 
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ملاع هطقن  چـیه  رد  ار  یتیعمج  ماـحدزا و  نینچ  مرمع  ماـمت  رد  ماهتـشاد ، روضح  دوشیم  لیکـشت  فلتخم  ياـهروظنم  يارب  هک  ددـعتم 

. دید مهاوخن  ًانیقی  ماهدیدن و 
. دش هدایپ  هدج  هاگدورف  رد  یجاح  لاس 691 486  نیا  رد 

، دـش دراو  ایرد  هار  زا  رفاـسم  نت   110 963 تسـشن ، نیمز  هب  رفن  رازه  هد  زین  نارجن  نازیج و  ضاـیر ، نارهظ ، هنیدـم ، ياـههاگدورف  رد 
زا ریغ  نایجاح  هدـع  ًاعومجم  و  دـندش ، زاجح  نیمزرـس  دراو  ییاوه  یبآ و  ریغ  ياـهزرم  زا  رفن   248960 دـندمآ ، عبنی  ربیخ و  هب   2400
جح هب  نم  هک  یِّنِـس  ناـمه  رد  تفر ، جـح  هـب  یگلاـس  لـهچ  رد  يرجه  لاس 1347  نم  دـج  دیـسر . نت  هب 894573  يدوعس  ناتـسبرع 

. دندوب هدیناسر  هدج  هب  ار  دوخ  ایرد  هار  زا  هدع  نیا  دوب ، رفن   90764 ناتسبرع ، مدرم  زا  ریغ  نایجاح  هدع  لاس  نآ  رد  مدش . فرشم 
رد دیسر . نت  هب 199038  يدوعـس  ناتـسبرع  نایجاح  زا  ریغ  نایجاح  رامـش  لاس  نآ  رد  درک . ترایز  ار  ادخ  هناخ  لاس 1382  رد  مردپ 
نم هک  لاس  نیا  ات  درک  جح  مردپ  هک  یلاس  زا  تسا . هدـش  هدوزفا  نایجاح  رامـش  هب  نت  مّدج 108274  ردپ و  جـح  نایم  لاس  هلصاف 35 
ادیپ ار  جح  ترایز  قیفوت  نم  دنزرف  رگا  تسا . هدش  ربارب  راهچ  نایجاح  رامـش  لاس  هدزیـس  نیا  رد  درذگیم . لاس  هدزیـس  متفر ، جح  هب 

ادخ دنک ،
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. دوب دهاوخ  هزادنا  هچ  نایجاح  دادعت  لاس  نآ  رد  دنادیم 

ینعی دندوب ؛ رفن   330 ، 000 یتیگ 000 ، رسارس  رد  ناهج  ناناملـسم  درک ، ادا  ار  جح  هضیرف  رگید  نت   90 اب 000 ، مردپ  هک  لاس  نآ  رد 
نیا رد  تسا . َملاـع  مدرم  هک 20 % تـسا  رفن   1 ، 000 ، 000 رب 000 ، غلاب  ناـهج  ناناملـسم  دادـعت  زورما  نیمز . يور  مدرم  عومجم  % 15

دناهتفریذپ ار  مالسا  نید  یتیگ ، طاقن  رـسارس  رد  يرایـسب  مدرم  ًاجاْوفَأ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَرَو  همیرک  هیآ  قادصم  هب  تدم 
اما تسا ، هتفر  جح  هب  یکی  ناملـسم  رازه  راهچ  ره  زا  شیپ ، لاس  هاجنپ  تسا . % 27 يدوعس ) ناتسبرع  زج  هب   ) نایجاح تبسن  مینیبیم  و 
زا ینعی  دوب ؛ % 0 ناهج 1 / ناناملسم  مقر  هب  تبسن  يدوعس ، ریغ  ِنایجاح  دادعت  ماهدش ، فرـشم  جح  هب  نم  هک  لاس 1395  لاس - نیا  رد 

ناشنرطاخ ار  مهم  هتکن  ود  شیازفا  نیا  تسا . هتفاـی  شیازفا  ربارب  راـهچ  تبـسن  سپ  تسا . هتفاـی  جـح  قیفوت  یکی  ناملـسم  نت  رازه  ره 
: دنکیم

رتدوز دنناوتیم  لیاسو  نیا  زا  هدافتسا  اب  ناناملسم  تسا و  هتفرگ  ار  وردنک  ياههلیسو  ياج  وردنت  ياههلیسو  ام  رـصع  رد  هکنیا  تسخن 
. دنناسرب هکم  هب  ار  دوخ 

. میاهدروآ يور  دوخ  ینید  ياهفیلکت  ماجنا  هب  هتشذگ  زا  رتشیب  ناناملسم  ام  هکنیا  مود 
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ار ام  هجوت  هباشم ، ِنامتخاس  هتـشر  کی  رترود  یمک  دـناسرب . لزنم  هب  ار  ام  دـیاب  هک  مینیبیم  ار  هدامآ  ياـهسوبوتا  یکیدزن  هلـصاف  رد 
ار جاحلا  ۀـنیدم  مان  دـنیوگیم . جاحلاۀـنیدم  ار  اـجنیا  دراد . همادا  رتمولیک  مین  لوط  هب  هاـگدورف  ناـمتخاس  دادـتما  رد  هک  دـنکیم  بلج 

روبجم مدرم  دـنک و  فرطرب  ار  جاجح  ماـحدزا  لکـشم  اـت  تسا  هتخاـس  ًاریخا  يدوعـس  ناتـسبرع  تموکح  ار  اـههناخ  نیا  مدوب . هدـینش 
. دنباوخب تسا ، یتشادهب  يرورض و  لیاسو  دقاف  هک  ییاهرداچ  ریز  ای  دنوش  هدنکارپ  هدج  ياههناخنامهم  رد  دنشابن 

نآ ریظن  هکنانچ   (1)، مه رانک  رد  لکـش  کی  هزادنا و  کی  هب  ییاههناخ  تسام . رـصع  رامـشیب  ياهنامتخاس  زا  ياهنومن  جاحلاۀنیدم 
اهنامتخاس نآ  زا  یمک  تسد  مه  ییاـبیز  یتشز و  ظاـحل  زا  دوشیم . هدـید  ناوارف  ندـنل  سیراـپ و  دـننام  ناـهج  گرزب  ياهرهـش  رد 

. دوشیم هتخاس  اهروظنم  نینچ  يارب  هک  تسا  تمیق  نازرا  ياههناخ  رگید  لثم  درادن .
«. تسین تلعیب  ینازرا  چیه   » فورعم تسا  یلَثَم 

هب هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دیدش  اههناخ  نیا  لخاد  یتقو 

یتشادهب ياهییوشتـسد  هیوهت و  متـسیس  ياراد  هک  دـننامهمیخ  دـنلب  ياهفقـس  دّدـعتم و  ياهنلاس  هب  هّدـج  هاگدورف  نونکا  مه  - - 1
. تسین یقاب  يرثا  یلبق  جاحلاۀنیدم  زا  هدیدرگ و  زّهجم  تسا 
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. دشاب هتشاد  ار  امش  جایتحا  دروم  مزاول  هیثاثا و  هک  تسین  زهجم  ياهنامتراپآ  لثم  دروخیمن . تنوکس  درد 

رظتنم دـیاب  نادرم  ناـنز و  اـهنامتخاس  نـیا  رد   (1). هتـسویپ مه  هب  تخل  رـالات  اـههد  گرزب . ياـهرالات  زا  بکرم  تسا  ییاـهنامتخاس 
. تسا زور  نیا  همزال  ربص ، راظتنا و  هلب ! دننامب ،

رس هب  یهدیم و  نابساپ  هب  ار  همانرذگ  تسا . راظتنا  رد  كرمگ  رومأم  نابـساپ  هاگدورف  لخاد  رد  يدش ، هدایپ  امیپاوه  زا  هکنآ  زا  سپ 
هب تدوخ  اب  ردـخم  داوم  رگید  نیئوره و  كایرت و  یم و  اداـبم  هک  دنتـسه  بقارم  اـج  همه  كرمگ  نارومأـم  يوریم ، تنادـمچ  تقو 
هب ساوسو  اجنآ  ات  نم  دندوب و  هدرک  ار  مزال  شرافس  زین  نم  ياقفر  دننادیم . ار  نیا  هکم  نارفاسم  همه  یشاب . هدروآ  يدوعس  ناتـسبرع 

یکرمگ تافیرشت  هکنیمه  تسا . یلکلا  داوم  دننک  نامگ  ادابم  مدروآرد ، نادمچ  زا  ار  دوخ  يوراد  ياههشیش  هک  مدرب  راک 

دنچره اهنامتخاس  نیا  دوب ، هاـگدورف  دادـتما  رد  هک  ییاـهنامتخاس  مسق  کـی  تشاد ؛ دوجو  ناـمتخاس  مسق  ود  جاحلاۀـنیدم  رد  - - 1
گرزب ياهنلاس  يرگید  دوب و  فیظن  ًاتبـسن  ِیمومع  ییوشتـسد  مامح و  باوختخت و  هب  زهجم  اّما  دوبن  يروخ  راهان  هناخزپشآ و  ياراد 

. دوـب ادـج  هنادرم  زا  هناـنز  رـالات  ناـمتخاس  ود  ره  رد  اـًلومعم  تشاد و  رارق  هاـگدورف  زا  رترود  هلـصاف  رد  هک  هلیـسو  چـیه  نودـب  هداـس 
«. مجرتم »
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مولعم هک  دنراد  هنیـس  هب  یناشن  اهربراب  نیا  دراذـگب . دوخ  کچوک  یتسد  ياهيراگ  لخاد  ار  ام  لیاسو  میهاوخیم  ربراب  زا  دـش ، مامت 

. دراد يربراب  هزاجا  فّوطم  فرط  زا  دنکیم 
نکمم ات  نآ ، رب  هوالع  دـنربب . فاوط  هب  دوخ  اب  ار  یجاـح  هک  دوب  نیا  هتـشذگ  رد  اـهفوطم  نیا  راـک  تسا ؟ ياهغیـص  هچ  فوطم  اـما 

. دنتفریم اهیجاح  لابقتسا  هب  نافوطم  میدق  رد  دنراذگب . وا  رایتخا  رد  ار  مزال  تامولعم  دننک و  کمک  وا  هب  تسا 
. دندرکیم یفرعم  ار  ناشناراکتمدخ  ناراکمه و  دندیسریم  یجاح  هب  یتقو  نافوطم  نیا  تشاد . فوطم  کمک  دنچ  فوطم  ره  ًالومعم 

. دوب اهناتسرهش  رد  نانآ  ناگدنیامن  زورما و  یترفاسم  ياهسناژآ  راک  لثم  نافوطم  راک  عقاو ، رد 
رد هشیمه  هک  دنتـشاد  ياهدـنیامن  گرزب  ياهناتـسرهش  رد  دـندرکیم . رـشتنم  یتاغیلبت  ياهیهگآ  یمالـسا  ناهج  رـسارس  رد  ناـفوطم 

هکم و ياهنیمزرـس  رب  ینامثع  ناکرت  تموکح  نارود  تساهتدم  تسا . هتـشذگ  لسن  دنچ  لاح ، ات  نامز  نآ  زا  دربیم . رـس  هب  اجنآ 
نم هک  يزور  زا  دسانـشیم . دناهتـشاد  یفوطم  لغـش  ردـپ  رد  ردـپ  هک  ار  هداوناـخ  کـی  اـم  هداوناـخ  مه  زونه  یلو  هدـش ، يرپس  هنیدـم 

ات دناهدنام  ام  هناخ  رد  ردقنآ  دناهدمآ و  ام  ندید  هب  تشپ  رد  تشپ  لاسره  وا  هون  رسپ و  دج و  زورما ، ات  مدوب  كدوک 
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نآ دوش و  رادهدهع  ار  جاجح  ياهراک  همه  تکرـش  کی  هک  تسا  هدش  بجوم  نامز  ترورـض  یگدنز و  تفرـشیپ  دسرب . جـح  مسوم 

نانآ نادنمراک  هن  میدید ، میتخانـشیم  هک  ار  نافوطم  نآ  رگید  هن  لاسما  اذـل  دـنکیم . عیزوت  نافوطم  نایم  ار  نایجاح  هک  تسا  تکرش 
. دندوب هتفرگ  ار  اهفوطم  نآ  ياج  دوخ  ياهیتسد  يراگ  اب  اهربراب  دندمآ . ام  تقو  رس  هب 

جاحلا ۀنیدم  هب  دنزیریم و  يراگ  رد  ار  تیاهراب  دنیآیم . تغارس  هب  تکرش  ناربراب  هک  ياهدرکن  لیدبت  يدوعـس  لوپ  هب  ار  لوپ  زونه 
هراـبرد مـه  یتاـعالطا  دـننکیمن ، هبلاـطم  هـیارک  اـهنت  هـن  اـهربراب  نوـچ  تـسین . ینارگن  ياـج  ياهدرکن ، لیدـبت  ار  لوـپ  رگا  دـنربیم .

راک یپ  سپس  تسا ! نایجاح  راک  رادهدهع  تکرش  اجنیا  تسا ! کناب  اجنیا  دنراذگیم : امش  رایتخا  رد  اهنامتخاس  رگید  جاحلاۀنیدم و 
. دنوریم دوخ 

دیاب ییاهراک  هچ  هک  دننکیم  هیصوت  دوخ  ياهناوج  هب  دننیشنیم و  راظتنا  هب  جاحلا  ۀنیدم  ياهرالات  رد  هقلح  هقلح  هک  اهنآ  تخبشوخ 
یفارص ياهناکد  تفر  دیاب  تسین . یندش  مامت  دوش و  ماجنا  دیاب  مه  رـس  تشپ  مزال  تایلمع  نیا  دوشیم ! عورـش  مزال  تایلمع  دننکب .

. تسا وت  روشک  نایجاح  رادهدهع  هک  يورب  يرتفد  تقو  رس  هب  دیاب  درک . ادیپ  ار 
دیاب يریگب ، دای  دیاب  مه  ار  یگنهاشیپ  يرادهب ، ياهزکرم 
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ار هوخا ) ای  هواخ -  ) يدوعس هیدورو  دیاب  هتشذگ  همه  اهنیا  زا  راک ، رس  تشپ  راک  ینک . لیدبت  يدوعـس  لایر  هب  ار  یترفاسم  ياهکچ 

هرمع يارب  سپـس  دننکیم ، ترایز  دنوریم ، هنیدم  هب  ادتبا  دنـشاب ، هدناسر  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  ار  دوخ  رتدوز  هک  اهنآ   (1). تخادرپ
رگا تفر . نوریب  هکم  زا  دیابن  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  هلصاف  رد  دسرب . جح  مارحا  مسوم  ات  دننامیم  اجنآ  رد  دنوشیم و  هکم  مزاع  عتمت 
رترید هک  یناسک  اما   (2). دوش جراخ  مارحا  اب  ددنبب و  جح  مارحا  دیاب  دورب ، هدـج  هب  تساوخ  اًلثم  دوش و  جراخ  هکم  زا  تساوخ  یـسک 

زا ای  هَفْحُج و  هاگتاقیم  زا  ًالومعم  نایجاح ، زا  هتـسد  نیا  دنوریم . هنیدم  ترایز  هب  سپـس  دـنرازگیم و  جـح  هرمع و  ادـتبا  دـنوش ، دراو 
. دنوشیم مرحم  هدج 

لامعا دیاب  هک  زور  جنپ  ای  راهچ  تدم  رد  تسا . هکم  زا  رتمک  رهـش  نیا  رب  مدرم  راشف  دناهنیدم و  رد  نارئاز  فصن  هتـسویپ  بیترت  نیدب 
دودح یتیعمج  داد ، ماجنا  ار  جح 

. دوشیم تخادرپ  ترایز  جح و  نامزاس  طسوت  ناتسبرع  دورو  هب  طوبرم  غلبم  نایناریا  يارب  - - 1
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  اهکسانم  رد  هک  صاخ  يدراوم  رد  رگم  - . 2
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، نت لاس 357000  نیا  رد  تفر . دنهاوخ  ًادعب  هکنانآ  هچ  دناهتفر و  هنیدم  هب  اًلبق  هک  اهنآ  هچ  دوشیم ، مهارف  هکم  رد  نت   1 ، 557 ، 829
هدع 190 نیا  زا  يدوعس و  ناتـسبرع  زا  نت  نایجاح 159 302  عومجم  زا  دندوب . هدـناسر  هنیدـم  هکم و  هب  ار  دوخ  جـح ، مسوم  زا  شیپ 

ناـشن تسا ، هداـتفا  هار  هب  نآ  فارطا  جاحلاۀـنیدم و  رد  هک  ياهلوـلو  طاـشن و  روـش و  داـیرف و  گـناب و  دـندوب ، هکم  مدرم  زا  نـت   120
! تفر دهاوخ  الاب  هزادنا  هچ  ات  تیعمج  مقر  تسا و  ربخ  هچ  هدنیآ  ياهزور  هک  دهدیم 

، نویلیم کی  رازه ، دصناپ  رازه ، دـص  دـباییم : شیازفا  تعاس  ره  هک  يددـع  تسا ، ددـع  دـنکیم  تموکح  جاحلاۀـنیدم  رد  هچنآ  هلب !
. رتشیب رتشیب و  مین و  نویلیم و  کی 

همه تفگ  ناوـتیم  دروـخیم . شوـگهب  یتـغل  هشوـگره  زا  هکنیا  نآ  دـیمهف و  ناوـتیم  مـه  ار  رگید  زیچ  کـی  اهادـص  رـس و  نـیا  زا 
هک ینوگانوگ  ياهگنر  اب  ار  اهداژن  همه  نوچ  تسین ، بیصنیب  مه  مشچ  اما  يونشب . یناوتیم  نآ  ياههجهل  همه  اب  ار  ملاع  ياهتغل 

تقو یفاک  ردق  هب  اریز  ینکیم ؛ تقد  نانآ  ياههجهل  اهتغل و  رد  دعب  ینیبیم ، ار  اهداژن  لوا  تساوخ  تلد  رگا  ای  دید ، یهاوخ  دنراد 
هنافسأتم يراد .
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هدـش ریاد  جـح  مایا  يارب  رگید ، یمـسوم  ياهرازاب  لثم  هک  يرازاب  ینزب ، رازاـب  هب  يرـس  یناوتیم  هک  ردـقنآ  يراد ! مه  يرایـسب  تقو 
رگید راب  یناوتیم  تسا ، هتفر  نیب  زا  ای  هدـش و  مگ  ياهدـیرخ و  ای  يرخب ، ياهدرک  شومارف  يراد و  مزـال  ار  هچنآ  رازاـب  نیا  رد  تسا .

. دباییم نایاپ  راظتنا  ماجنارس  دوشیم و  يرپس  مهرس  تشپ  راظتنا  ياهتعاس  ینک . هیهت 
تسا ییاهلیبموتا  ندش  راوس  تبون  الاح  دنکیم . میلست  ناشنابحاص  هب  کی  کی  ار  اهنآ  دیآیم و  همانرذگ  اهدص  اب  كرمگ  نابساپ 

. تسا هارهبور  اهراک  تسا . هدش  هدامآ  تکرش  هلیسو  هب  شیپ  زا  هک 
، تسا هجوت  لباق  یمقر  دزادرپیم ، سدقم  نکاما  يرادـهاگن  يزاسون و  يزاس و  هار  ای  نارئاز و  هافر  يارب  يدوعـس  تلود  هک  ياهنیزه 

گرزب ًاتبـسن  یلکـشم  نینچ  اب  هاتوک  یتدم  رد  دناوتیم  يدوعـس  تلود  هنوگچ  هکنیا  نآ  دـنام و  مهبم  ام  يارب  نانچمه  هتکن  کی  یلو 
یفاک ردق  هب  يدوعـس  تلود  ای  تسین : نوریب  لاح  ود  زا  هریغ ، يرادـهب و  یکرمگ ، تافیرـشت  كرمگ ، نابـساپ ، لکـشم  دوش ! ورهبور 
راچد جح  مسوم  رد  هکنیا  ای  دننک و  هفیظو  ماجنا  جح  مسوم  رد  ات  دنریگیم  قوقحلاسلوطرد  هکدراد  مادختسا  رد  صـصختم  دنمراک 

هتسیاش و دنمراک  ياهظحالم  لباق  دوبمک 
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. دوب دهاوخ  بّرجم 

نینچ رد  ار  نانیا  ایوگ  دزوسیم ، دنهدیم ، ماجنا  دنخبل  تیدـج و  اب  ار  دوخ  فیاظو  اهزور  نیا  رد  هک  یناناوجون  يارب  مدآ  لد  یتسار 
. دنرامگیم راکهب  ییاهزور 

نایجاح هب  يرثؤم  ياـهکمک  دـنراد و  هدـهع  هب  ار  كرمگ  نارومأـم  نانابـساپ و  راـک  جـح  مسوم  رد  هک  تسا  یناـگنهاشیپ  مدوصقم 
تامدـخ زا  یـشان  هک  یگتـسخ  تسا ؛ هدروآ  رد  اپ  زا  ار  نانآ  یباوخیب  یگتـسخ و  هک  دـینیبیم  هکم  رد  ار  ناـگنهاشیپ  نیا  دـننکیم .

. تسا جراخ  ناسنا  لمحت  زا  دنوشیم و  نآ  رادهدهع  تبون  هب  هک  تسا  يزورهنابش 
تافیرـشت اریز  دوشیم ؛ ماجنا  دوز  یمـسر  نانامهیم  راک  اما  دنـشکب ، يرتشیب  راظتنا  دیاب  دـناهدمآ  جـح  هب  يداع  همانرذـگ  اب  هک  اهنآ 

هفیظو دننامب . ییاج  رد  ای  دنورب  ییاج  هب  دنتـساوخ ، هک  تقو  ره  رد  طرـش و  دیق و  نودب  دنراد  قح  اهنآ  دـنرادن . صوصخم  ِیکرمگ 
تلود فرط  زا  یمـسر  همان  یفرعم  هبتریلاع ، نارومأم  نیا  زا  کیره  دـناهدمآ . يو  روشک  زا  هک  تسا  یناـیجاح  یتسرپرـس  هتـسد  نیا 

عربت ای  هیده  هسیک  همان ، یفرعم  نیا  هارمه  میدق  رد  تسا . هدش  هتشون  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود  نالوؤسم  ناونع  هب  هک  دراد  هارمه  دوخ 
. دوش فرص  سدقم  نکاما  رد  هک  دشیم  هداتسرف  مه 
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میدقت نیمرح  هب  دـیاب  هک  ار  ياهیدـه  هسیک  تفریذـپیم ، مامت  لیلجت  اب  ار  نانآ  تکلمم ، سییر  نارومأم ، زا  هدـع  نیا  تمیزع  زا  شیپ 

زاجح هب  رـصم  ماش و  زا  ییاهلمحم  كرت ، نامکاح  ینامثع و  يافلخ  دـهع  رد  ینعی  شیپ ؛ ياهلاس  رد  دادیم . لیوحت  ناـنآ  هب  دوش ،
بناج زا  هکم  هب  لـمحم  نداتـسرف  يدـالیم  مهدـفه  نرق  زا  دـندرکیم . تنیز  ار  نآ  هک  دوب  ياهواـجک  اـهلمحم  نیا  دـشیم . هداتـسرف 
نشج سلاجم  مدرم  رصم ، رد  ًاصوصخم  دشیم و  هداتسرف  اجنآ  زا  لمحم  هک  ییاهرهش  رد  دیدرگ . لومعم  هیکرت  رـصم و  ماش و  ناریما 
يراثآ هتفرگ و  ماهلا  اهسلجم  نانچ  هوکش  زا  هرود ، نآ  ِناگدنسیون  نارعاش و  ناشاقن و  دندادیم . بیترت  یهوکش  اب  لّلجم و  رورـس  و 

. تسا هدنام  یقاب  ام  يارب  هک  دناهتخاس 
مدرم هب  ات  دوب ، تموکح  لالج  هاج و  هناشن  طـقف  دـشیمن ، راوس  لـمحم  رد  یـسک  دنداتـسرفیم . یهورگ  یهارمه  هب  ار  اـهلمحم  نیا 

. تسا یبصنم  نانچ  نتشاد  هتسیاش  هداتسرف  ار  نآ  هک  یمکاح  دنراد ، مالعا 
نیا مدرم  اهراب  تسا ، زیچ  ود  هدرپ »  » و لمحم »  » هکنیا اب  داتـسرفیم و  هکم  هب  مه  ار  هبعک  هدرپ  لمحم ، هارمه  هب  رـصم  تموکح  اـهلاس 

یلمحم هن  ای ، دوب و  هدروآ  دوخ  هارمه  هدرپ  لمحم و  هک  جح  ناوراک  اسب  هچ  دناهتفرگ . هابتشا  مه  اب  ار  ود 

تشگزاب ات  مارحا  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :
. ياهدرپ هن  تشاد و  هارمه 

ار وا  هک  دوـب  هارمه  يرتـهِم  اـهناوراک  نیا  اـب  دـنداتفایم . هار  هـب  ادـخ  هناـخ  تراـیز  يارب  نیـشن  ناملـسم  ياهرهـش  زا  اـهناوراک  نـیا 
نیا رد  میوگب  رتهب  ای  ناوراک ، نیا  رد  مدرم  تشاد . ار  يرایـس  كرهـش  مکح  ریما ، نیا  یهارمه  هب  ناوراک  نیا  دـنتفگیم . جاحلاُریما » »
اهنآ رب  تشاد  تمدـخ  رد  هک  ینارومأـم  اـب  دوب ، جاـح  ریما  ناـمه  هک  یمکاـح  دـندوب . صوصخم  ناـمزاس  ياراد  دوـخ  يارب  كرهش 

يزارد رود و  ِرفس  جاحلاریما .»  » رهش نیا  مکاح  دوب و  جح  هلفاق  رایس ، كرهش  نیا  دادیم . ناماس  رس و  ار  نانآ  راک  درکیم و  تموکح 
. هملک یقیقح  يانعم  هب  يرفس  دوب . زاجح  رفس  دنتشاد ، شیپ  رد  هک 

اهلزنم دندرکیم . زاغآ  ادخ  هناخ  ترایز  زا  ار  دوخ  تحایس  ناملسم ، فورعم  نادرگناهج  میدق  رد  هک  تسا  رفس  نیا  تیمها  رطاخ  هب 
رگید ياهاج  زا  هک  یمدرم  اب  هنیدم  هکم و  رد  دندربیم . رس  هب  اههام  یهاگ  اهزور و  یلزنم  ره  رد  دندومیپیم . يرگید  زا  سپ  یکی  ار 

اهرهـش و مزاع  زاجح  هنیدـم و  هکم و  زا  دـشیم . راوتـسا  ناشیا  نایم  یمالـسا  يردارب  هتـشر  دـندنکفایم و  یتسود  حرط  دـندوب  هدـمآ 
دوخ ياههناخ  هب  یتقو  هک  دوبن  بجعت  ياج  سپ  دیشکیم . لوط  اهلاس  نانآ  رفس  هجیتن  رد  دندشیم و  رگید  ياهروشک 
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هدش نانآ  بیصن  سدقم  ياهرهش  ادخ و  هناخ  ترایز  قیفوت  اریز  دننک ؛ هوکش  اب  يرادید  نایاش و  یلابقتسا  اهنآ  زا  مدرم  دنتشگیمرب ،

. تشادن ناکما  سک  همه  يارب  اهرهش  نادب  ندیسر  هک  دندوب  هدید  مه  ار  يرگید  ياهرهش  هوالع ، هب  دوب .
ار یبادآ  دننکیم و  ندید  نانآ  زا  اهروشک  نارـس  دیوگ ، كرت  ار  رهـش  جـح  ناوراک  هک  نآ  زا  شیپ  یمالـسا ، ياهروشک  زا  یخرب  رد 
هب سدقم ، نیمزرس  نآ  هب  هبعک ، هب  ار  ام  مالس  دنیوگیم  نایاپ  رد  دنهدیم و  رکذت  نانآ  هب  دننک  تیاعر  یناحور  ِرفـس  نیا  رد  دیاب  هک 
! دیناوخب هحتاف  ام  ناگدرم  يارب  اعد و  ام  يارب  اهزامن  زا  سپ  دینکن . شومارف  ار  ام  دیناسرب ! ادخلوسر  هضور  هب  یحو و  لوزن  هاگیاج 

هدـع نیا  نیب  دـندرک . ار  تساوخرد  نیمه  مه  رگید  رفن  اهدـص  هکلب  اههد و  وا  زا  ریغ  درک . هحتاف  تساوخرد  نم  زا  نم ، تلود  سییر 
هک نیمه  مدرکیم  دـیرخ  اـهنآ  زا  هـک  یناـناگرزاب  اـهبساک و  یتـح  متخانـشیمن . ار  اـهنآ  هـک  دـندوب  زین  یناـسک  انـشآ  تـسود و 

دشاب هلمج  نیا  اهنآ  اب  نم  يوگتفگ  نایاپ  دندوب  بظاوم  دنتشاد . هحتاف  اعد و  سامتلا  منکیم ، هدامآ  ار  جح  رفس  تامدقم  دنتسنادیم 
هتشذگ نم  رب  هک  ار  یثداوح  همه  رگا  اعد »! سامتلا  دیناوخب ! هحتاف  »
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هک منکیمن  شوـمارف  زگره  دورب ، مرطاـخ  زا  ریزو  تسخن  نآ  ناـگرزاب ، نآ  انـشآ ، نآ  تسود ، نآ  شرافـس  رگا  منک ، شوـمارف  تسا 
ارم وا  هن  متخانـشیم  ار  وا  نم  هن  تقو  نآ  ات  هک  مدـید  ار  يدرم  هرهچ  رود  زا  دـناسرب ، امیپاوه  هب  ارم  اـت  درک  تکرح  اـم  سوبوتا  یتقو 
مه زا  ار  دوخ  تسد  ود  مونـشب . ار  وا  يادـص  مناوـتیمن  دـش  هجوـتم  مسانـشیم ) منیبـب  ار  وا  رفن  اـهرازه  نیب  زورما  رگا  و   ) تخانـشیم

شومارف هکنانچنآ  منک . اعد  دوخ  يانـشآان  ردارب  نآ  يارب  دـیاب  هک  تفرن  مدای  زا  هاگچیه  دراد ، اعد  سامتلا  متـسناد  درب . ـالاب  دوشگ و 
. دوبن مک  نانآ  دادعت  هتبلا  منک و  ترایز  مناوخب و  اعد  دناهتساوخ  نم  زا  هک  نانآ  همه  يارب  دیاب  هک  مدرکن 

هژیو یهوکش  یگداس  نیع  رد  هتبلا  هداس ، ینشج  دنریگیم ؛ نشج  نم  هدکهد  مدرم  میوشیم ، هدامآ  جح  رفس  يارب  هک  اهزور  نامه  زا 
رد شیپ  لاس  اهدص  زا  مدرم  هک  دـنناوخیم  ار  ییاههنارت  اهدورـس و  دـنوریم . نایجاح  هناخ  هب  نالک  درخ و  زا  هدـکهد  نانکاس  دراد .

. دننک رتشیب  ادخ  هناخ  هب  ار  مدرم  قوش  ات  دنناوخیم  دناهدناوخیم . یمسوم  نینچ 
لامج و دوشیم . ساسحا  یناحور  لالج  یتوکلم و  لامج  نآ ، زا  هک  دنهدیم  رس  ییاههمغن  نارگاینُخ 
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؛ دوش رتشیب  نانآ  قوش  ات  دنناوخیم  تساهنآ . راظتنا  رد  یتداعـس  هچ  هک  دنهدیم  هدژم  نایجاح  هب  نیمرح ! سدقم  نیمزرـس  تیناحور 
ای دنک ، يربارب  نآ  اب  هک  دـسر  هچ  ات  دـسریمن ، نآ  ياپ  هب  رگید  قوش  چـیه  هک  یقوش  ادـخ ، هناخ  رادـید  قوش  هکم ، هب  تکرح  قوش 

. دنزرف نز و  ردام و  ردپ و  رادید  قوش  هن  راید ، هب  نداهن  لد  قوش  هن  دشاب . مدقم  نادب 
رد تمحر و  لوسر  رادـید  رد  ياهظحل  هک  دـهدیم  لد  ار  یـسک  هچ  اـما  تسا ، ناـسآ  نتـشذگ  اـهقوش  نیا  زا  ندـنک و  لد  اـهنیا  زا 

َکیََّبل : » دنکیم شومارف  هملک  کی  زج  ار  زیچره  هک  دریگیم  ورف  ار  نانآ  ياپارس  نانچ  قوش  نیا  دنک ؟ گنرد  یحو  نیمزرـس  ترایز 
. قح توعد  نتفریذپ  َْکیََّبل »...  َّمُهلَّلا 

ار جح  رگا  روخم ! غیرد  دنزرف  قارف  رب  دیوگیم : ردام  هب  هک  ییاهدورـس  میاهدرک ؛ رب  زا  ار  ییاهدورـس  دوخ  هدـکهد  رد  یکدوک  زا  ام 
رب تافرع  هب  نتفر  هار  رد  هک  تسیرگ  دـیاب  یـسک  گرم  رب  زیرم ! کشا  وا  گرم  رب  دـندروآ ، تیارب  ار  وا  گرم  ربخ  دـناسر و  رخآ  هب 

! تسا هدناسرن  نایاپ  هب  ار  جح  ینعی  هدرم ؛ اههوک  زارف 
زا هتسد  ره  يارب  تسا . تیقاوَم »  » نآ ِیبرع  عمج  هک  دراد ، مان  تاقیم »  » دندنبیم مارحا  نآ  رد  نایجاح  هک  ییاج 

تشگزاب ات  مارحا  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :
مرُحم مَلْمَلَی »  » رد دـنیآیم  دـنه  نمی و  زا  هک  یناـسک  تسا ؛ یهاـگتاقیم  همَّظَعُم ، هـکم  هـب  تبـسن  ناشرهـش  تیعقوـم  تبـسن  هـب  نارئاز ،

هار زا  هک  اهنآ  دنیوگیم . یلع » ِْرِئب   » ار نآ  لحم  ِمدرم  هک  تسا  هرَجَـش » دجـسَم   » دنوریم هکم  هب  هنیدم  زا  هک  نانآ  تاقیم  دـنوشیم و 
، دجن مدرم  هاگتاقیم  دندنبیم و  مارحا  ُغبار »  » ای هَفْحُج »  » رد ماش  برغم و  رـصم و  مدرم  دنوشیم و  مرحم  قرِع » ِتاَذ   » رد دنیآیم  قارع 

. تسا لِزاَنَْملا » ُنْرَق  »
مارحا سابل  اب  مهد ، بش  زاغآ  ات  هجحلاوذ  مهن  رهظ  زا  تسا  بجاو  یجاح  رب  دراد . زین  ینامز  تاقیم  دراد ، یناکم  ِتاقیم  هکنانچ  جح ،

؛ هیورت زور  هک  تسا  بحتـسم  دـناسرب و  تافرع  هب  ار  دوخ  رهظ  لوا  دـناوتب  ات  دوش  مرحم  دـیاب  مهن  زور  حبـص  . ) درب رـس  هب  تاـفرع  رد 
(. دوش مرحم  متشه  زور  ینعی 

ای گنـسرف  هدزناش  هک  نانآ  يارب  دوش و  مرحم  میهاربا  ماقم  رد  مارحلادجـسم و  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  هکم  رهـش  مارحا  نیا  ياج 
. دوش ماجنا  عّتمت  جح  زا  لبق  دیاب  رذع ، ِندوبن  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  زین  عُّتَمَت  هرمُع  دنراد ، هلصاف  هکم  زا  رتشیب 

هرمع تسا . هجحلاوذ  هدعقلاوذ و  لاوش و  جح ، ياههام 
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. رتشیب هن  دراد  تقو  زور  هس  داتفه و  ًاعومجم  یجاح  سپ  داد . ماجنا  ناوتیم  جح  لامعا  عورش  زا  شیپ  اههام ، نیا  رد  ار  عتمت 

تسا و تداـبع  يوقت  اریز  تسا ؛ هدرک  یهن  دـناسرب  ناـیز  ناملـسم  ياوـقت  هب  هک  ار  یطارفا  جـح ، ریغ  هچ  جـح و  هلأـسم  رد  هچ  مالـسا 
. مارحا تدابع 

جح يارب  هکنآ  زا  شیپ  متـسب . ادخ  اب  گرزب  ینامیپ  متخاس و  مرحم  ادخ  يارب  ار  دوخ  حور  مسج و  مدـش . مرحم  هَفْحُج )  ) ُغبار رد  نم 
. تسا مارح  نم  رب  اهراک  نیا  مارحا ، نتسب  زا  دعب  متسنادیم  اریز  متفرگ ؛ ار  اهنخان  مدرتس و  ار  رس  يوم  مدرک . لسغ  منک  تکرح 

رتراوتسا زامن  تعکر  ود  اب  ار  مارحا  نیا  متسب و  مارحا  ادخ  يارب  مدنبیم .» مارحا  وت  يارب  ایادخ  « ؛ ددنبب ینامیپ  ادخ  اب  دیاب  زین  نم  حور 
َوَنوُُدبْعَت ال ام  ُُدبْعَأ  الَنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مدناوخ : ار  نورفاک  هروس  دمح ، زا  سپ  نیتسخن ، تعکر  رد  مدرک .

. ِنیِد َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکلُُدبْعَأ  ام  َنوُِدباعُْمْتنَأ  َوْمُّتْدَبَع ال  ام  ٌِدباع  انَأ  َوُُدبْعَأ ال  ام  َنوُِدباعُْمْتنَأ 
ناشنایادخ ناتسرپ و  تب  هب  رگید  منکفایم . رود  منکیم و  درُخ  ار  سوه  يوه و  ياهتب  هظحل  نیا  زا 

تشگزاب ات  مارحا  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :
هب ارم  دـنهاوخیم  دـنیآیمرد و  یلکـش  هب  هظحلره  هک  نارفاـک  نآ  هب  مهدیمن . شوگ  ناـنآ  توعد  هب  مرادـن . یهجوـت  نیرتکـچوک 

: میوگیم دنناوخب  دوخ  نایادخ  شتسرپ 
هروس مود ، تعکر  رد  مرادیمنرب . تسد  نآ  شتـسرپ  زا  مراد و  ییادـخ  دوـخ  يارب  نم  تسا . بوـخ  امـش  يارب  امـش  نایادـخ  دـیورب !

. ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَیَْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا  ُهَّللاٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مدناوخ : ار  صالخا 
. منک هبلغ  وا  ياههسوسو  ناطیش و  رب  ات  مریگیم  ورین  هروس  نیا  ندناوخ  اب 

ییوگ مناوخیم  ار  نآ  نم  هک  مه  زورما  تسا . هدـش  لزان  ربمغیپ  رب  ادـخ  بناج  زا  کچوک  هروس  ود  نیا  هک  تسا  نرق  هدراهچ  نونکا 
هدیمهفن زگره  ممهفیم  نآ  زا  زورما  هچنآ  یلو  ماهدناوخ  ار  نآ  راب  اهرازه  هتـشذگ  رد  هدش . هداتـسرف  نم  هرابرد  تسا و  نم  لاح  نابز 
. مدرب یپ  دیاب ، هکنانچ  دوخ  ِیناسنا  شزرا  هب  مدروآ  نابز  رب  ار  نامیپ  نآ  هک  یماگنه  ادخ ، اب  دهع  نتسب  ماگنه  هب  زورما  مدوب .

دراد ار  یتصخر  نینچ  رفاسم  دهدیم و  ار  يراک  نینچ  هزاجا  ترورـض  مدناوخ . ارمزامن  مدوب ، هتـسشن  امیپاوه  یلدنـص  رب  هکروطنامه 
دشاب هتشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  )
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(. درک دهاوخن  كرد  ار  زامن  تقو  امیپاوه  نتسشن  ماگنه 

. دندوب راظتنا  رد  شنادنمراک  ام و  ریفس  هاگدورف  رد  دیدرگ . کیدزن  هدج  هاگدورف  هب  مه  امیپاوه  دش ، مامت  هک  زامن 
قیفر نم و  یتـسود  هتـشر  اـجنیا  رد  دـندرب . دوب  هدـش  كرادـت  ناـیجاح  رگید  اـم و  يارب  هک  ینلاـس  هب  ار  اـم  یمـسر ، تاـفراعت  زا  سپ 

. تشاد اپ  رد  نم  ياهنیلعن  لثم  ینیلعن  دوب و  هتسب  مارحا  نم  دننام  مه  وا  هک  ارچ  دش ؛ مکحم  ماییایزنودنا 
؟ تسا رادنامرف  تسا ؟ تلود  دنمراک  تسا ؟ ناگرزاب  تسا . هراک  هچ  وا  هک  منادیمن  زونه  اما  دوب  هتسب  مارحا  نم  دننام 

ود ره  ام  تین  دنادیم - ادخ  دوشیم - مولعم  تسا . نم  ِردارب  دشاب ، هتـسد  نیا  زا  یکی  هکنآ  زا  شیپ  نوچ  دـنکیم ؟ یقرف  هچ  نم  يارب 
هروس زاـمن ، ِتسخن  تعکر  رد  زین  وا  تسا . هدرک  ناـنچ  زین  وا  تفگ  ماهدرک ، ار  اـهراک  نیا  نم  متفگ  وا  هب  یتقو  هچ ، تسا . هدوب  یکی 

. تشاد دوخ  رطاـخ  رد  میدوب  هتـسب  ودره  هک  ار  یمارحا  مارحا ، تاـیآ  زین  وا  دوب . هدـناوخ  ار  صـالخا  هروس  مود  تعکر  رد  نورفاـک و 
ِجَْحلا ِیف  َلاَدِجَال  َو  َقوُُسف  َال  َو  َثَفَر  اَلَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتاَمُوْلعَمٌرُهْشا  ُّجَْحلا 

ییوگتفگ نایجاح  نایم  هکنیمه  تسا ! يرفس  هچ  رفس  نیا  تسا و  هتفهن  يّرس  هچ  هاتوک  هلمج  نیا  رد  منادیمن 
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. دوشیم مامت  وگتفگ  تسیچ و  دوصقم  دننادیم  دینکم »! زیتس  « ؛» َلاَدِج َال   » هک دهدیم  رکذت  یکی  دریگیم و  رد 

نیا ناشورخ و  لیـس  نیا  رگا  دوشیمن . هدید  اج  چیه  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  دزیریم ؛ نوریب  رانک  هشوگ و  زا  ناشورخ  لیـس  لثم  تیعمج 
هب رهش و  کی  زا  رفن  دنچره  هک  یمدرم  نیا  رگا  دتفیب ، هار  هب  انم  هّرد  تافرع و  يارحـص  هنیدم و  هکم و  ياهرهـش  رد  زج  هوبنا  تیعمج 

تالکـشم و زا  هک  دوشیم  دیدپ  یماحدزا  دننک ، تکرح  مه  اب  مسوم  نینچ  رد  زج  دنیوگیم ، نخـس  ینابز  هب  هتـسد  ره  دنگنر و  کی 
هب همه  دـنکیمن . زواجت  یناسنا  تقایل  شزرا و  دودـح  زا  اهدروخرب  دـهدیمن . خر  ياهثداح  چـیه  اـجنیا  رد  اـما  تسین . یلاـخ  رـسدرد 

؟ دشاب هتشاد  نیا  زج  يراتفر  دناوتیم  یسک  هچ  دنراذگیم . مارتحا  رگیدکی 
هب ای  دـنیبب  رفیک  دز ، رـس  وا  زا  یفّلخت  رگا  تسا  فظوم  دوخ  یجاح  دراد . يرفیک  تعیرـش ، نوناق  اـب  فلاـخم  راـکره  جـح ، مسوم  رد 
هک رتش  نتـشک  زا  دـنکیم ؛ قرف  تسا ، هدـش  بکترم  هک  تسا  یمارح  ِراک  تیمها  تبـسن  هب  اههرافک  نیا  دـهدب . هراّفک  اهقف  حالطـصا 

ای رس  زا  وم  ياهناد  ندنکفا  يارب  ریقف  هب  مدنگ  تشم  کی  نداد  ات  تسا ، نز  اب  یکیدزن  هرافک 

تشگزاب ات  مارحا  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


61 ص :
لوبقَم ّجَح  تلیضف  زا  ار  دوخ  ددرگب و  گنرین  لَغَد و  ِدرگ  ای  دنک ؟ فّلخت  جح  کسانم  تاررقم و  زا  دراد  تأرج  یـسک  هچ  تروص .

«. تسین تشهب  زج  یشاداپ  ار  لوبقم  جح   » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دزاس .؟ مورحم 

هکم

(1) َنیَِملاْعِلل ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 
زارف بیشن و  دنک  لمحت  هکتسا  طرش  ار  هبعک  دنموزرآ 

هار رد  نم  مه  اهنآ و  مه  دشاب . هتفر  هدـج  ردـنب  ندـید  يارب  هنیدـم ، ترایز  جـح و  لامعا  ماجنا  زا  شیپ  هک  مدروخرب  یجاح  رتمک  هب 
هب رظن  نیا  زا  رگید و  یتراجت  ياهرهش  نیرتهزات  دننام  تسا ؛ كّرحت  رپ  هتـسارآ و  يرهـش  هدج  میدید . ار  رهـش  نیا  هنیدم  زا  تشگزاب 

ياهرازاب هرطاخ  هک  دننزیم  هنت  مه  هب  دنوریم و  الاب  مه  لوک  رـس و  زا  نانچ  مدرم  اجنآ  رد  تسا . هدیـسر  دراد  مزال  هک  ینّدـمت  جوا 
هک مناتسود  نم و  اما  دوشیم . هدنز  هدننیب  نهذ  رد  یطسو  نورق 
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یسیطانغم هبرقع  لثم  یجاح  لد  میدرکیمن . یگتـسخ  ساسحا  اًلـصا  ای  مینک ، یگتـسخ  عفر  ياهظحل  میتساوخیمن  میاهدمآ ، جح  يارب 

. ددرگیم رتشیب  نآ  شزرل  دباییم و  شیازفا  شندش  بوذجم  تیلباق  دوش ، رتکیدزن  بطق  هب  هچره  هک  تسا  بطق  ربارب 
کی تفگ : تسا  ناوج  یـسدنهم  شرهوش  هک  نم  يومع  رـسپ  نز  مدرکیم . وگتفگ  دوخ  نادـنواشیوخ  اب  ساسحا  نیا  هراـبرد  يزور 

سدنهم نوچ  وا  ینادیم  مدرک . ربخ  ار  وا  نم  داتفا . قافتا  هداوناخ  يارب  يراوگان  هعقاو  دورب ، هکم  هب  تیومع  رسپ  هک  نآ  زا  شیپ  هتفه 
لایخ میوگب  رتهب  ای  داد - نم  هب  هک  یباوج  رابنیا  یلو  دـنکیم ، لیلحت  هیزجت و  صاخ  ینیبعقاو  یملع و  دـید  اـب  ار  ياهثداـح  ره  تسا 

.« میناوخب ربمغیپ  مرح  رد  ار  هعمج  زامن  ات  دنک  تمسق  ادخ  : » تفگ هک  دوب  نیا  دهدیم - ارم  باوج  درکیم 
هکم هب  سپـس  هنیدم و  هب  لّوا  هک  دوب  ینایجاح  وزج  وا  نوچ  ار ، هکم  ترایز  قوش  نم  تشاد و  ار  هنیدـم  رادـید  قوش  میومعرـسپ  هلب .

. منک ادا  ار  بجاو  جح  تسخن  متشاد  دصق  مدیسر ، زاجح  هب  وا  زا  سپ  هتفه  ود  هک  نم  اما  دنتفریم .
دایز ام  تروشم  مینکن ؟ هچ  مینک ؟ هچ  دنتشاذگ . اهسوبوتا  رد  ار  ام  ياهنادمچ  ات  میدنام  رظتنم  متفگ ، هکنانچ 
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وت هب  لاـیر  کـی  رفاـسم  ره  تباـب  هکم . يوس  هب  هدـننار ! میدرک . بجعت  میهاوخیم  ار  زیچ  کـی  همه  میدـید  هکنیا  زا  دیـشکن و  لوـط 

: دیسرپ دز و  يدنخبل  هدننار  میهدیم .
؟ دیرفن دنچ 
. رفن لهچ  - 

. مدش لاحشوخ  وا  یلاحشوخ  زا  مه  نم  دز . تیاضر  يور  زا  يرگید  دنخبل  لایرهدزناپ . رفن  ره  يارب  مهدیم  وت  هب  لایر  تصـش  نم  اما 
، درکن ثحب  ّرج و  وا  اب  دیدنخ ، امنهار  يور  هب  داد ، شوگ  وا  ياهفرح  هب  درک ، ناسحا  يراکُم  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  جح  بادآ  زا  هلب 

. درک تدعاسم  وا  اب  دیاب  لاحره  رد  ینک . رّکشت  داد  ماجنا  يراک  رگا  یشخبب ، درک ، ییاطخ  رگا 
ادابم هک  تسا  نیا  يارب  دنـسیونیم ، کسانم  ياهباتک  رد  ار  نآ  اهقف  رگا  دنک و  تیاعر  ار  بادآ  اجنیا  دـیاب  یناسنا  ره  تسا  یهیدـب 

یتدابع رفس  نیا  مدقره  دننک  شومارف  ادابم  دور . رده  هب  دنشکیم  رفس  نیا  رد  هک  ار  یتامحز  هتساوخن  يادخ  دننک و  شومارف  نایجاح 
. دننک عیاض  ار  دوخ  تدابع  يراکُم  اب  ثحب  ّرج و  رطاخ  هب  تسا و 

کچوک گرزب و  لیبموتا  اهرازه  هک  دنتسه  اههدننار  نیمه  يرجه - مهدراهچ  نرق  ام - رصع  رد  میدق  ياهيراکُم 
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ترایز بادآ  رد  دـنناریم . وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  زاجح  نیمزرـس  رد  زور  بش و  جـح ، مسوم  رد  ار  ناهج  ددـعتم  ياههناخراک  تخاـس 

هجو چیه  هب  هک  تسا  نیا  مدرم  نیا  اب  يراکمه  نیرتهب  مدید  نم  یلو  درک . تدعاسم  ناهارمه  اب  دـیاب  رفـس  رد  هک  تسا  هدـش  هیـصوت 
. دناهدمآ هوتس  هب  یگتسخ  ِتدش  زا  اهنیا  مدیدیم  اریز  ددرگن ؛ هدوزفا  ناشتالکشم  رب  یلکشم  ات  موشن ، اهنآ  محازم 

ای دیاهتـسناد  ار  هتکن  نیا  امـش  منادیمن  مناوخب »! تقو  رد  ار  بجاو  ياهزامن  مناوتیمن  هک  هدش  نانچ  ادخ  هب  : » تفگیم اهنآ  زا  یکی 
؟ تسا یگرزب  هانگ  هچ  هنیدم  هکم و  مدرم  رظن  رد  ندناوخن  ار  بجاو  زامن  هک  هن ،

دیاب هچ  میوریم و  اـجک  هک  میـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  اـت  مییوگیم ، هشیمه  ار  هلمج  نیا  َکـْیََّبل ،» َّمُهَّللا  َکـْیََّبل   » متـسه هکم  هار  رد  ـالاح 
، دـنهدیم ساپ  مرح  دودـح  رد  هک  ینارومأـم  هب  دـنتفرگ و  ار  اـم  ياههمانرذـگ  تسا . بش  زونه  داتـسیا . سوبوتا  هار ، ناـیم  رد  مینکب .
. هن ای  میراد  جح  يازیو  دننیبب  دنتـساوخیم  دورب . دناوتیمن  یـسک  ناملـسم  زج  دعب  هب  اج  نیا  زا  میتسه . مرح  کیدزن  نونکا  ام  دـنداد .

هنیدم هکم و  هب  دورو  هزاجا  جح و  يازیو  ناملسم  ریغ  هب  يدوعس  ناتسبرع  ياهيرگلوسنک  تسا . ناناملسم  صوصخم  طقف  ازیو  نیا 

www.Ghaemiyeh.comهکم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


65 ص :
: تفگ یکی  میتفر  هک  يرتمولیک  دنچ  دنهدیمن .

اهنآ دندوب و  هتفر  جح  هب  مه  رتشیپ  هک  اهنآ  مینکب . دیاب  هچ  دعب  هب  اجنیا  زا  هک  میتسناد  همه  متسناد و  تسادیپ .» هکم  ياهنامتخاس  »
: میدناوخ اهنآ  اب  مه  ام  دندرک . ندناوخ  هب  عورش  دنتشاد  ظفح  رد  ار  بحتسم  ياهاعد  هک 

، ٍقیِمَع ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَـی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  ُّقَْحلا  َکـُلْوَق  َو  ِلَْزنُْملا  َکـِباَتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  »
ًاعیِطُم َکـَل  ًابیِجَتْـسُم  َو  َِکئاَدـِِنل  ًاـعِماَس  ٍقیِمَع  ٍّجَـف  ْنِم  َو  ٍةَدـیَِعب  ٍۀَّقُـش  ْنِم  ُْتئِج  ْدَـق  َو  َکـَتَوْعَد  َباَـجَأ  ْنَّمِم  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنِإ  َو  َّمُهَّللا 

ََۀلِْزنَْملا َو  َْکَیلِإ  ََۀبْرُْقلا  َو  َكَْدنِع  َۀَْفلُّزلا  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  َُهل  ِینَتْقَّفَو  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ََّیلِإ  َِکناَسْحِإ  َو  َّیَلَع  َِکلْـضَِفب  َِکلَذ  ُّلُک  َو  َكِْرمَِأل 
َو َِکباَذَع  ْنِم  یِّنِمآ  َو  ِراَّنلا  یَلَع  ِینَدـَب  ْمِّرَح  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِّنَِمب ، اَْهنِم  َّیَلَع  َۀـَبْوَّتلا  َو  ِیبُونُذـِل  َةَرِفْغَْملا  َو  َْکیَدـَل 

(1) «. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َِکباَقِع 
يارب هلب ، دوش . لطاب  مَّجح  دـشاب و  مارح  ملام  زا  یکدـنا  اـی  ملاـم  اداـبم  مسرتیم . دنـسرتیم ، رگید  ناـیجاح  هچنآ  زا  مه  نم  اـجنیا  رد 

نتفر زا  شیپ  یجاح  ره  هک  تسا  نیمه 
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. دنک هزیکاپ  ار  دوخ  لام  دزادرپب و  دراد  ندرگ  رب  هک  ار  یهدب  ات  دشوکیم  جح  رفس  هب 

هب یمارح  لام  هکم  رد  هتـساوخن  يادـخ  هک  دـسر  هچ  ات  دنـشاب ، رطاخ  هدوسآ  وا  ندوبن  رد  ات  دراذـگب  دوخ  هچب  نز و  يارب  مزـال  هنیزه 
. دروایب تسد 

یقیفوت رب  ار  يادخ  میـشیدنیب و  تساخرب  اجنآ  زا  دیحوت  گناب  هک  ناکم  نیا  تمظع  رد  دـیاب  میوشیم ، ادـخ  ِنما  مرح  دراو  هک  الاح 
نما مرح  نیا  اراگدرورپ ! مییوگب : میهاوخب و  شزوپ  میاهدش  بکترم  هک  یناهانگ  زا  میرازگب و  ساپس  تسا  هدرک  ام  بیصن  هک  گرزب 
شتآ زا  یـشخبب و  ار  وا  ناهانگ  دهاوخیم  گرزب  يادـخ  وت  زا  درادـن . ار  وت  باذـع  بات  هدـنامرد  هدـنب  ماوت . راکهانگ  هدـنب  نم  وت و 

: ایادخ یناهرب . دوخ  مشخ 
میاهدمآ هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زامیاهدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیدب  ام 

میاهدمآ هانگ  قرغ  مرک  رحب  نیا  رد  هک  تساجک ؟ قیفوت  یتشک  يا  وت  ملح  رگنل 
میاهدمآ هایس  همان  لمع  ناوید  هب  هک  رابب ! شوپاطخ  ربا  يا  دوریم  وربآ 
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رب هدومن ، ینتورف  مدرکیم . هاگن  سدقم  نیمزرس  نیا  ياههوک  اههّرد و  هب  سوبوتا  هشیـش  تشپ  زا  مدادیم و  تأرج  دوخ  هب  یهاگهاگ 
هچ منادیمن  تسرد  اما  مونشیم ، مه  ار  نانآ  يادص  منیبیم ، يدیپس  رد  هدیشوپ  ار  ییاهحبش  الاح  مداتسرفیم . دورد  مدیزرلیم . دوخ 

و دناهدمآ ؟ اجک  زا  یلو  دناهدمآ ، نوریب  تضایر  يارب  هک  دناشوپ  هنیمشپ  نایفوص  زا  ياهتسد  مدرک  نامگ  هظحل  دنچ  يارب  دنیوگیم .
اهنیا هک  ماهدرک  شومارف  مدنخیم . دوخ  ِیحولهداس  هب  ندیـشک . تضایر  تقو  الاح  هن  تسا ، تضایر  ياج  اجنیا  هن  دنوریم ؟ اجک  هب 
. میهار کی  رد  همه  سپ  میناوخیم . نارگید  نم و  هک  تسا  ییاهاعد  نامه  دنیوگیم  هچنآ  دناهدیشوپ و  مارحا  سابل  نم  لثم  مه 

نیا دراو  هک  يزور  زا  تسا . یطاشن  نینچ  دقاف  بش  رخآ  ياهتعاس  رد  ناسنا  هک  منکیم  ساسحا  یکبـس  یکالاچ و  یعون  مدوخ  رد 
. دراد یگتسویپ  تیدبا  اب  هک  ماهتفرگ  وخ  ینامز  اب  تسا . هتفر  متسد  زا  زور  بش و  باسح  ماهدش ، سدقم  ياهنیمزرس 

ددرگب هبعک  هناخ  نوماریپ  راب  تفه  دورب . مارحلادجـسم  هب  كاپ  مارحا  اب  دنک . لسغ  ای  دریگب  وضو  دیاب  دیـسر  هکم  هب  یجاح  هکنیمه 
زاغآ دوسألا  رجَح  ِتاذاُحم  زا  ار  فاوط  و 
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. دشاب هنهرب  ياپ  فاوط  لاح  رد  هک  تسا  بحتسم  دنک و 

دلامب و دوسألارجح  هب  تسد  رود ، ره  رد  دسرب - یسک  هب  شرازآ  هکنآیب  دناوتب - رگا  دیوگن . هدوهیب  نخـس  درادرب . هدرمـش  ار  اهماگ 
. دشاب ایوگ  ادخ  رکذ  هب  شنابز 

ار اهقاتا  دنتـشاد . قاتا  کی  ام  زا  رفن  راهچ  ره  میتشاذگ . دندوب  هدرک  هیهت  ام  هورگ  يارب  هک  ياهناخنامهم  قاتا  رد  ار  دوخ  ياهنادمچ 
هزادـنا هب  ام  زا  کیره  مدـیدیم  هکنیا  زا  و  میدـید . دجـسم  هب  ندیـسر  رظتنم  نامتخاس و  هلپ  نیرخآ  رد  ار  دوخ  هدرکن ، هدرک و  لاغـشا 

، دش ام  ناوراک  لاح  لماش  ادـخ  فطل  هک  منک  يروآدای  دـیاب  اجنیا  رد  میدرک . بجعت  دراد  ار  مارحلادجـسم  هب  ندیـسر  قوش  نارگید 
فاوط نانآ  ییامنهار  هب  ات  دوب  یقیفوت  دندوب . هدش  فرشم  جح  هب  اهراب  کسانم ، نتـسناد  رب  هوالع  هک  میتشاد  هارمه  یناحور  ود  نوچ 

َّنَأ ُدَهْـشَأ  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  : » دـش دـنلب  حبـص  زامن  ناذا  گناب  هک  مدوب  هتفرن  مدـق  دـنچ  میهدـب . ماجنا  تسرد  ار  دوخ 
 ...«. ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم 

ارم حور  لـقع و  هجرد  نیا  اـت  نآ  توارط  افـص و  مدرکیمن  روصت  هاـگچیه  اـما  مدینـشیم ، ار  ینامـسآ  همغن  نیا  هک  دوبن  راـب  نیتسخن 
نیمزرس ای  دنروآیم ؟ دیدپ  ار  يرثا  نینچ  دوخ  نیشنلد  زاوآ  اب  هکم  ياهوگناذا  ایآ  دهد . لقیص 
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زاوآ نآ  مه  زونه  درذگیم ، هام  هدزیس  هک  لاح  هب  ات  خیرات  نآ  زا  یلو  میوگب . یخـساپ  مناوتیمن  دراد ؟ ياهزجعم  نینچ  هک  تسا  هکم 

ار هکم  نامـسآ  ریرح  نوـچمه  ِفـیطل  ياوـه  هک  ار  یتاـملک  ناـمه  زاـب  دزاـسیم و  دوـخیب  تسم و  ارم  تسا و  زادـنا  نینط  مشوـگ  رد 
: مونشیم تفاکشیم 

دنامب راَّوَد  دبنگ  نیا  رد  هک  يراگدایرتشوخ  مدیدن  قشع  نخس  يادص  زا 

تداع جیردت  هب  تسه . زین  مدوخ  حبش  ناتسود و  حبـش  حابـشا ، نیا  نایم  دوشیم . ادیپ  ياهشوگره  زا  حَبَـش  اهرازه  هکلب  اهدص و  الاح 
. منیبب یحبش  زین  ار  دوخ  هک  ماهدرک 

ملباقم تمظع  هوکش و  تیاهن  رد  مرح  ياههرانم  زا  یکی  مدرک  هاگن  الاب  هب  تسالابرس . هک  ياهچوک  لخدم  هب  میاهدیسر ؛ یچیپ  ِرـس  هب 
همه مدش  هجوتم  هرابکی  منک ؟ یط  هنوگچ  ار  تفاسم  نیا  اما  میرادن ، هلصاف  دجسم  اب  رتم  دصیس  ای  تسیود  زا  شیب  درکیم . ییامندوخ 
دوخ ياجرـس  الاح  ات  بش  رـس  زا  يراگ  يراب و  يراوس و  ياهلیبموتا  نیا  همه  مدرک  نامگ  ادتبا  تسا . هدـش  فقوتم  نم  نوماریپ  زیچ 

نارفاسم ات  دناهداتسیا  دنداتسیا . الاح  نیمه  اهنآ  ماهدرک . هابتشا  هک  متسناد  گنردیب  یلو  تساهداتسیا .
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. دننکیم تکرح  يدنک  هب  ای  دناهداتسیا  مه  اههدایپ  تسا . هتسب  ناگدایپ  رب  ار  هار  اهنآ  نداتسیا  دننک و  هدایپ  ار  دوخ 

رفن رازه  اههد  اما  هدـش ، رپ  تسا  زامن  تقو  هک  نونکا  دراد و  ار  رفن  رازه  دصیـس  شیاجنگ  مرح  تسا . رارق  هچ  زا  بلطم  ممهفیم  الاح 
. درک تکرح  دوشیمن  هک  تسا  نیمه  يارب  دناهتسب و  فص  زامن  يارب  دجسم  زا  رتم  اهدص  هلصاف  هب 

ادـتقا دنونـشیم ، ار  وا  زاوآ  تسا ، سرتسد  رد  اج  همه  هک  اهوگدـنلب  تکرب  زا  یلو  دـننیبیمن ، ار  وا  هک  یماما  هب  دـنهاوخیم  مدرم  نیا 
. دننک

. درک هراشا  نیمز  هب  دوخ  هبابـس  تشگنا  اب  دوب  زامن  لاح  رد  هک  يردارب  دوشیمن . ادیپ  یلاخ  ياج  هک  هدـش  هتـسب  نانچ  تعامج  فص 
زور نآ  زا  دنک . کیرش  هداجس  نآ  يور  نداتسیا  رد  ارم  دهاوخیم  متسناد  دناوخیم . زامن  نآ  رب  دوب و  هتخادنا  اپ  ریز  ار  ياهچراپ  هّکت 

. مشاب هتشاد  هارمه  ار  مکچوک  هداجس  دیاب  دنیبن ، يرازآ  نم  يوناز  رـس  یناشیپ و  مناوخب و  زامن  مهاوخب  رگا  هک  متفرگ  میمـصت  دعب  هب 
هدـمآرد سوسحم  یتیعقاو  تروص  هب  الاح  یلو  دوب  یناحور  اًـلماک  ادـتبا  هک  داد  تسد  نم  هب  یـساسحا  دـعب  هب  تعاـس  نآ  زا  نینچمه 

، هدیناسر هکم  هب  ار  دوخ  نم  زا  شیپ  تعاس  دنچ  ای  زور  دنچ  طقف  هک  ردارب  نیا  متسناد  هکنیا  نآ  تسا و 
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دومن و لامعا  يردارب  هار  زا  یگداس ، تیاهن  رد  یلو  تردق  اب  ار  هدارا  نیا  دنزب  یفرح  هکنیا  نودب  وا  درک . لیمحت  نم  هب  ار  دوخ  هدارا 

. تسوا تردق  لامعا  نیا  هناشن  وا  هداجس  يور  نم  ِدوجس  عوکر و 
اجنآ زا  ار  دوخ  ینعم  لامک  اهترابع  نیا  اما  متفگیم . خـساپ  ییاهترابع  اب  دیـسریم  رود  هلـصاف  زا  هک  ار  ماـما  نیـشنلد  اـسر و  زاوآ 
نابز هب  ار  اهترابع  نامه  لاح  نامه  رد  درک ، تمـسق  نم  اـب  زاـمن  يارب  ار  دوخ  هداجَـس  هک  مه  نم  ردارب  نآ  متـسنادیم  هک  تفاـییم 

ماهداتـسیا نم  هک  اجنیا  ات  ماما  زا  اهنت  هن  زامن  فص  هک  تقیقح  نیدـب  نامیا  تفرگیم ، کـمک  نم  ناـمیا  زا  نآ  ِياـنعم  زین  دروآیم و 
. مسانشیمن ار  وا  هک  يردارب  تسا ؛ هتخاس  طوبرم  رگیدکی  هب  ار  ماینید  ردارب  نم و  ياهقلح  نوچ  فص  نیا  هکلب  تسا ، هتسویپ 

رد یجاح  مین  نویلیم و  کی  تسا ، تسرد  مدوب . هدرکن  ار  نیا  رکف  دـش . مالعا  هدرم )  ) ّتیم رب  زامن  هلـصافالب  داد و  ار  زامن  مالـس  ماما 
هدرم زامن 32  ره  يارب  مینک  میـسقت  هناگجنپ  ياـهزامن  رب  نوچ  هک  تشاد  میهاوخ  هدرم  زور 160  ره  رد  ًاعبط  و  تسا ، هدـش  عمج  هکم 

اب ارم  دنویپ  اهنت  هن  دنویپ  نیا  مدـنبیم و  زین  ناگدرم  اب  يردارب  دـنویپ  زامن  نیا  اب  متـسناد  مدـناوخ ، هک  ار  يزامن  ره  ًادـعب  دـش . دـهاوخ 
ناگدنز
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رتـشیب هچره  ار  ناگدـنز  اـم  ناـنآ و  یگدـنامرد  یگراـچیب و  هدرم ، ناردارب  اـب  ناـمیپ  هچ ، دزاـسیم . رتمکحم  ار  نآ  هکلب  دلـسگیمن ،

. دهدیم ناشن  رتنشور  هچره  ار  دنویپ  نیا  ماود  ماکحتسا و  زین  دنکیم و  راکشآ 
. مارحلا دجسم  يوس  هب  تسویپ . مه  هب  ام  کچوک  هورگ  هرابود  تسا . تکرح  هدامآ  اهلیبموتا  دش . مامت  زامن 

. دوش دجسم  دراو  مالسلا  باب  زا  یجاح  تسا  بحتسم 
: دیوگب دتسیاب و  اهنوتس  کیدزن  درادرب ، مدق  هدرمش  مارآ و 

یَلَع ُماَلَّسلا  َو  ِِهلُـسُر ، َو  ِهَّللا  ِءاَِیْبنَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َو  ِهَّللا  َنِم  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ُُهتاَکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
(1) «. َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر 

و دـناوخیم ؟ تسا  نم  ياهبل  دـناوخیم ؟ ار  اعد  نیا  هک  تسا  یـسک  هچ  یتسار  اما  مدـناوخ . ار  اعد  نیا  مدـش و  لـخاد  رد  ناـمه  زا 
؟ دنناوخیم ار  اعد  نیمه  هک  ار  رگید  ناردارب  يادص  ای  مونـشیم ؟ ار  سانـشان  ردارب  نیا  يادـص  ای  دونـشیم ؟ هک  تسا  نم  ياهشوگ 

خساپ هک  متشادن  ار  نآ  تقو 
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اج نیمه  زا  مرح  یلخاد  نحـص  مراد  ناـمگ  متـشذگ . دـندنار  نآ  نورد  هب  ار  اـم  هک  یقاور  زا  اریز  منک ؛ ادـیپ  لاؤس  نیا  يارب  یتـسرد 

. دوشیم زاغآ 
ار قاور  زا  یمک  هلصاف  ات  زج  هک  تسا  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ارم  هوبنا  تیعمج  نیا  نانچ  ملوغشم و  اعد  هب  نانچ  تسا . کیرات  اوه  زونه 
ار رس  دناهداتـسیا . دوخ  ياج  رـس  همه  هکنآ  ای  تسا ، هدش  دنک  تیعمج  تکرح  مدرک  ساسحا  متفر ، رگید  فرط  هب  هکنیمه  منیبیمن .
زا یکدنا  هک  ياهداس  هایـس  هچراپ  زا  هدیـشوپ  هداس ، تیاهنیب  بعکم ، ییانب  مدـید . مدوب  هدـیدن  تقو  نآ  ات  هک  ار  يزیچ  مدرک و  دـنلب 
رد هدش و  هتخیمآ  مهرد  بش ، یهایس  هدنام  اب  هبعک  ششوپ  ِیهایـس  تسا . هتفر  ناراب  شزیر  باتفآ و  شبات  لاس  کی  رثا  رد  نآ  گنر 

ناگدـننک فاوط  ییوگ  تسا . هدـش  نازیوآ  نامـسآ  نیمز و  نایم  تسین ، نیمز  رد  هک  یلایخ  تسا . مسجم  یلایخ  تروص  هب  نم  هدـید 
. دناهتشادهاگن ار  هناخ  يراوید  راهچ  راختفا  تیاهن  اب  هک  دناهبعک ، هناخ  ياههیاپ  هبعک  ِدرگادرگ 

هن تشادن . دوجو  دوب ، شیپ  هظحل  نآ  ات  هک  یناسنا  نآ  مدوبن . نم  رگید  اجنآ  دش . ریزارـس  دمآ ، اجک  زا  منادیمن  هک  یکـشا  ياههرطق 
نامیا اب  ناسنا  نآ  هکلب  دوبن ، تشادن  یهجوت  نادنچ  نامیا  هب  ای  دوب  نامیایب  يزور  هک  يدوجوم  نآ  اهنت 
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شـسرپ و زا  دـنک و  لـیلحت  هیزجت و  قطنم  اـب  دـنیبیم  هک  ار  زیچره  نارگید و  دوـخ و  تساوـخیم  هک  یناملـسم  دوـبن ، مه  شیپ  هظحل 

اهنت دوبن ، اجنآ  ققحم  فوسلیف  نآ  نامیا ، اب  درم  نآ  نم ، رگید  هلب  دنامهفب . مه  نارگید  هب  دبایرد و  ار  تقیقح  ات  دتـسیان  زاب  وجتـسج 
. تسیرگیم هک  دوب  يدوجوم  دشیم  هدید  اجنآ  هک  یسک 

(1) «. َنیَِملاَْعِلل يًدُه  َو  ًاکَراَبُم  ًاْنمَأ  َو  ِساَّنِلل  ًَۀباَثَم  ِکَلَعَجَو  ِکَمَّرَک  َو  ِکَفَّرَش  َو  ِکَمَّظَع  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »
تعکر ود  دوب ، کشا  قرغ  ماهرهچ  هک  یلاح  رد  کشا ! مه  زاب  کشا ! درادرب . رد  میوگب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  همه  هاـتوک ، تراـبع  نیمه 

. منک لسغ  دوخ  کشا  رد  ات  ماهدش  قرغ  ماهدش ، قرغ  دوخ  کشا  رد  زین  مدوخ  مدرک  ساسحا  مدناوخ ، زامن 
ناـسنا رطاـخ  رد  هک  تسا  ياهدوهیب  رّوصت  تسا . ندروخ  هنت  ندز و  هنت  راـشف و  تبون  ـالاح  موش . قـحلم  اـهنآ  هب  دـندرک  هراـشا  اـقفر 

هتساک تیعمج  نیا  راشف  زا  یکدنا  درذگب ،
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. میداد اج  عبرم  نیا  نورد  ار  نانز  میدرک و  تسرد  یعبرم  شالت  روز و  اب  میدیبسچ و  مه  هب  همه  دش . دهاوخ 

توافت نادرم  سابل  اب  ناشـسابل  طقف  دنهد . ماجنا  ار  جح  تابجاو  دیاب  نادرم  دننام  مه  اهنآ  تسا . بجاو  نادرم  دننام  مه  نانز  رب  جح 
زامن یلاح  نینچ  رد  رگا  دهاوخیمن و  وا  زا  ار  زامن  مالـسا  دشاب ، هتـشاد  عنام  نز  رگا  دنـشوپب . هتخود  سابل  دنناوتیم  اهنآ  ینعی  دراد ؛

. تسا مارح  دناوخب 
. دنک مورحم  داهج  نیا  تلیضف  زا  ار  نانز  تسا  هتساوخن  مالسا  اما  تسین . بجاو  نانز  رب  گنج  نادیم  رد  داهج  نینچمه 

رد مه و  اب  همه  دندرگیم ، هدـننک  فاوط  رازه  اههد  هک  اجنآ  تسا . یتدـهاجم  دوخ  هبعک ، هکرابم  هناخ  درگادرگ  فاوط  هک  یتسار  هب 
دـناهدرپس و ناـشورخ  جوم  نیا  تسد  هب  ار  دوـخ  همه  دوـش . فرحنم  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يریـسم  زا  دـناوتیمن  سکچـیه  تهج ، کـی 

دیاب هک  تسنادیم  ام  زا  کی  ره  ددرگب . نآ  اب  دـیاب  دـنکفا  لیـس  نیا  رد  ار  دوخ  سکره  دنتـسیاب . نآ  لباقم  هک  دـنرادن  ار  نآ  تردـق 
رود رد  دنک و  تین  دسرب ، دوسألارجح  هب  هکنآ  زا  شیپ  یکدـنا  تسا  مزال  دوش و  زاغآ  دوسألارجَح  زا  رود  ره  دـنک و  فاوط  راب  تفه 

ماجنا زاغآ و  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  ات  درذگب ، نآ  زا  یکدنا  متفه 
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: دیوگب دنیبب  ار  دوسألارجح  نوچ  هک  تسا  بحتسم  تسا و  هدوب  دوسألارجح  هب  اهفاوط 

ُرَبْکَأ ُهَّللا  َو  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُهَّللا  اَناَدَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَم  َو  اَذَِهل  اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »
(1) «. ُرَذْحَأ َو  یَشْخَأ  اَّمِم 

ار زیچ  چیه  دشاب و  وا  تمظع  گرزب و  دنوادخ  هب  وا  هجوت  مامت  دیاب  رجح ، ندیسوب  ندوس و  تسد  ماگنه  نینچمه  فاوط و  تدم  رد 
. دنادن وا  کیرش  تدابع  رد 

نآ درگ  ناهج  ناناملـسم  هک  تسا  هداد  دوسألارجَح  هبعک و  هناخ  هب  ناهج  راگدرورپ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ار  تفارـش  نیا 
وا هلصاف  دیابن  فاوط  رد  نینچمه  دشاب . هدننک  فاوط  پچ  تمس  هبعک  هناخ  فاوط ، ماگنه  تسا  بجاو  دنـسوبب . ار  نآ  دننک و  فاوط 

هبعک ِناورذاش  ار  نآ  هک  یکچوک  يوّکس  رب  دورن و  لیعامسا  رجِح  نورد  هب  دیاب  دوش . مین  عارز و  شـش  تسیب و  زا  شیب  هبعک  هناخ  ات 
دیسریم ینکر  هب  دیتشذگ  دوسألارجح  زا  هکنیمه  دراذگن . اپ  دنیوگیم ،

ص 102 ج 5 ، ماکحألابیذهت ، - . 1
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77 ص :
يدوعس نانابـساپ  دنیاسب و  هناخ  ِرد  هب  ار  دوخ  تسد  هک  دننکیم  شـشوک  اجنآ  رد  نایجاح  رتشیب  تسا . نکر  نآ  رد  هبعک  هناخ  ِرد  هک 

. دننزیم ار  اهنآ  یمارآ  هب  دنراد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب 
راجَتْـسُم ار  نآ  هک  تسا  ییاـج  یناـمی  نـکر  کـیدزن  يدیـسر ، هـبعک  تـشپ  هـب  یتشذـگ و  لیعامـسا  رْجِح  زا  هـکنیمه  مـتفه  رود  رد 

َّمُهَّللا : » دیوگب دـیاسب و  هبعک  هناخ  هب  ار  دوخ  ندـب  ور و  دـیاشگب و  ار  اهتسد  دـیاب  اجنآ  رد  تسا . هاگهانپ  راجتـسم  يانعم  دـنیوگیم .
(1) «. ِراَّنلا َنِم  َِکب  ِِذئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَه  َو  َكُْدبَع  ُْدبَْعلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا 

نادب ار  دوخ  ناسنا  هچنآ  ینعی  مزتلم ؛ دوشیم . هتفگ  زین  مزتلم  راجتـسم ، ّلحم  هب  تسا . هدروآ  هانپ  وت  هب  وت  هناخ  رد  وت  هدنب  اراگدرورپ !
. تسادخ اب  نامیپ  نآ  يانعم  هک  دننک  توالت  ییاهاعد  دننابسچب و  هبعک  هب  ار  دوخ  ات  دنشوکیم  نارئاز  مه  اجنیا  رد  دنکیم . دهعتم 

ماکحا اب  قبطنم  دنچره  هک  ياهرظنم  دنامیمرد ؛ بجعت  هب  هک  دوشیم  ورهبور  ییاههرظنم  اب  ناسنا  یهاگ  اجنیا  رد 

ص 533 ج 2 ، هیقفلاهرضحی ، نم ال  - . 1
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78 ص :
؟ مدیدنخ هظحل  نآ  رد  ایآ  دوب . هدمآ  دجو  هب  هک  مدید  ار  يودب  ینز  اجنیا  رد  تسا . قشع  نامیا و  هدـنیامن  لاحره  هب  اما  تسین ، یهقف 

رثأتم تسا  هارمه  یمظنیب  هکلب  تنوشخ و  نینچ  اب  هک  یتدابع  ِرهاظم  ندـید  زا  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  مرادـن . ناـمگ  مدز ؟ دـنخبل 
. دیاین ناجیه  هب  ای  و  ددرگن ؟

وت فصو  نخـس  ینابز  هب  سکره  « ؛ تسین وا  راگدرورپ  قلاخ و  هب  تبـسن  هدنب  هقالع  قشع و  روش و  قوش و  هدـنیامن  تاکرح  نیا  رگم 
هکنیمه تسا - يودب  ياهلیبق  هک  عَْلیَز - هلیبق  زا  ینمی  ینز  اجنیا  رد  دیوگیم  هک  مداتفا  مهدزیس  نرق  درگناهج  نآ  هتشون  دای  هب  دیوگ .»

لثم مناوتیمن  نم  ینادیم  ایادخ ! : » تفگ دـنهاوخیم  ادـخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دـننکیم و  اعد  غیلب  حیـصف و  ياهترابع  اب  مدرم  دـینش 
هتفگ دای  هب  زاب  و  هدـب .» مه  نم  هب  یهدیم  نانآ  هب  هچنآ  سپ  مهاوخیم ، مه  نم  دـنهاوخیم  اهنآ  هچنآ  ینادیم  مناوخب و  اـعد  اـهنیا 

ياهلاؤس دنهاوخیم و  هچ  هک  دـناهدرک  رکف  اًلبق  اهنیا  ایادـخ ! : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  درگناهج  نیمه  هک  مداتفا  رگید  يودـب  نآ 
منیبیم نم  هک  یمدرم  نیا  اـیآ  ینک .» راـیتخا  نـم  يارب  تدوـخ  مهاوـخیم  نـم  دـننک . تساوـخرد  وـت  زا  اـت  دـناهدرک  بـترم  ار  دوـخ 

اجنیا رد  دنهاوخب ؟ ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  ياهداس  ياعد  نینچ  اب  دنناوتیمن 
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79 ص :
هبعک يادـخ  هب  هبعک  رانک  رد  مه  اب  همه  دوشیم و  قرغ  رگید  نمؤم  ناسنا  رازه  اههد  نایم  دراد ، هک  یـصاخ  رکفت  زرط  اـب  ياهتـسدره 

. دنروآیم ور 
دوسألارجح ینامی و  نکر  نیب  ینامی و  ِنکُر  هبعک و  هناـخ  تشپ  لیعامـسا و  رْجِح  زین  فاوط و  ياـهرود  يارب  کـسانم  ياـهباتک  رد 

دوشیم هدـناوخ  هکم  رهـش  هب  دورو  ماگنه  هک  مه  ییاعد  هکنانچ  تسا ؛ بحتـسم  اهاعد  نیا  ندـناوخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ییاـهاعد 
ار ادخ  دنادیم  هک  نابزره  هب  صالخا  تیاهن  لد و  میمـص  زا  دناوخب ، دناوتن  ای  دشابن ، رودـقم  هدـننک  فاوط  يارب  رگا  تسا . بحتـسم 

هدز رس  وا  زا  هک  تسا  یناهانگ  زا  نتساوخ  شزوپ  دوخ و  ِتَّلِذ  وا و  تمظع  نتخانـش  ادخ و  هب  هدنب  هجوت  اهاعد  نیا  زا  دوصقم  دناوخب .
هب شقرو  ره  تیعمج  راـشف  اـب  هک  تسا  هدوشگن  ار  اـعد  باـتک  زونه  دـهدیم . تسد  رتمک  یقیفوت  نینچ  ماـحدزا  ناـنچ  رد  اـما  تسا .
وا دمح  ادخ و  مان  دناوخب ، اعد  تسناوتن  رگا  اما  دناوخب ، ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیـسر  ياهاعد  رئاز  هک  رتهب  هچ  دوریم . ياهشوگ 

. شتمعن رب  ار  يادخ  میوگیم  ساپس  تسا ! وت  راوازس  یگرزب  ایادخ ! ِِهتَمْعَن ؛» یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  . » دنکن شومارف  ار 
زا هدش  روطره  دیاب  دیسر ، نایاپ  هب  متفه  رود  هکنیمه 
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80 ص :
ار زامن  تعکر  ود  نیا  اجنآ  رد  دناوتیم  یـسک  هچ  اما  تفر . میهاربا  ماقَم  هب  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  يارب  دش و  صالخ  تیعمج  جوم 

. دید یهاوخ  ماقم  يرتم  تسیب  هلصاف  رد  ار  دوخ  هک  ياهتسبن  ای  هتسب  ار  زامن  تماق  دنک ؟ مامت  شمارآ  اب 
رد هک  یماحدزا  اب  . ) دنناوخب زامن  دناهقلح  لخاد  رد  هک  اهنآ  ات  دـش . تیعمج  راشف  عنام  داد و  رگیدـکی  هب  ار  تسد  دـیاب  مه  اجنیا  رد 
ود رد  ای  ماقم  تشپ  رد  نادب ، کیدزن  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دیاب  دناوخ  ماقم  رد  ار  زامن  دشابن  نکمم  رگا  دوشیم ، هدـید  اهلاس  نیا 

. میدناوخ زامن  نآ  نورد  کیره  میتخاس و  ياهقلح  میاقفر  نم و  دناوخ .) نآ  فرط 
میدناسر ییاهاَّقس  هب  ار  دوخ  راچان  دوب . هدیسر  تیاهن  هب  یگتسخ  اما  میدوب ، هداهن  شود  زا  ار  ینیگنس  راب  هکنیا  لثم  دش  مامت  هک  زامن 

هیده ناتسود  ناشیوخ و  يارب  مه  يرادقم  میدیـشون . میتسناوت  هک  اجنآ  ات  تسا . بحتـسم  مزمز  بآ  ندیـشون  دنتـشاد . مزمز  بآ  هک 
. مینک یعـس  هوْرَم  افـص و  نایم  دـیاب  هک  تسا  یتقو  الاح  تساـهدرد . يافـش  مزمز  بآ  تسا . رفـس  نیا  دروآهر  نیرتهب  هک  درب  میهاوخ 

نایاپ تسافص و  زا  یعس  زاغآ  افص . هب  هورم  زا  راب  هس  هورم و  هب  افـص  زا  نآ  راب  راهچ  تشگرب . تفر و  هورم  افـص و  نیب  دیاب  راب  تفه 
بحتسم تسا و  رتم  هوک 420  ود  نایم  هلصاف  هورم . رد  نآ 
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81 ص :
. تسا هدش  صخشم  زبس  ياهغارچ  اب  لحم  نیا  دنورب ، باتش  هب  یکدنا  دوشیم  زاغآ  يدنلب  هک  اجنآ  رد  تسا 

اب هدرک و  هقبط  ود  ار  تفاسم  نیا  هدرب و  نیب  زا  ار  رازاب  ریخا  يزاسون  رد  دوب . ناـشورفرطع  رازاـب  ًاـقباس  هورم  افـص و  هوک  ناـیم  هلـصاف 
یعـس ِییاناوت  هک  اهنآ  ات  تسا  روصحم  هدرن  اب  فرط  ود  زا  یهار  طسو ، رد  تسا . هدش  زّهجم  هیوهت  هاگتـسد  اب  دناهتخاس و  رمرم  گنس 

ادـج ار  نتـشگزاب  نتفر و  تهج  لاح  نیع  رد  هدرن  نیا  دـننادرگب . دـنربب و  ار  اـهنآ  راـب  تفه  دننیـشنب و  یتسد  ياـهيراگ  رد  دـنرادن ،
. دهاکیم ياهظحالم  لباق  رادقم  هب  ماحدزا  زا  دنکیم و 

وم زا  یکدنا  هک  دینیبیم  تسد  هب  یچیق  ار  رفن  دنچ  اجنآ  رد  تسا . هدش  مامت  یعـس  دیـسر ، رخآ  هب  هَوْرَم  يدنلب  رد  متفه  رود  هکنیمه 
يداع سابل  دیناوتیم  دیروآیم و  نوریب  نت  زا  ار  مارحا  سابل  دراد ، مان  ریـصقت  هک  نخان  ای  وم و  ندیچ  اب  دـننیچیم . ار  امـش  نخان  ای  و 

. دیشوپب ار  دوخ 
جح مارْحا  مسوم  هک  دینامب  مهن  زور  ای  هَیِوَْرت  زور  رظتنم  دیاب  ددرگیم و  لالح  دوب ، هدـش  مارح  امـش  رب  مارحا  ندیـشوپ  اب  هک  ییاهزیچ 

. تسا
ياهتسه کیزیف  ملعم  هک  نم  ياقفر  زا  یکی  میدمآ . نوریب  یعس ، هاگیاج  زا  میدش و  صالخ  اهیناملس  تسد  زا 
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82 ص :
! میدش تحار  متفگ : هن ؟ میدش ، تحار  تفگ : تسا 

نم دوجو  قمع  رد  هک  ار  يرییغت  نیا  تلع  دـش ، يراج  مکـشا  هک  هقیقد  نامه  زا  متفای ، ار  هبعک  رادـید  تداعـس  هک  هظحل  ناـمه  زا  نم 
، ماهدش رود  نآ  زا  اهگنـسرف  هک  مه  الاح  مرادرب . هدـید  هبعک  زا  متـسناوتن  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  ات  مدرکیم . وجتـسج  دـیدرگ ، دـیدپ 

ناکرـشم دـش  روطچ  هک  مداـتفا  رکف  نیا  هب  تقو  نآ  منادـب . ار  نیا  تلع  منکیم  شـشوک  منک ، فرـصنم  نآ  زا  ار  دوخ  رکف  مناوتیمن 
هبعک هناخ  دندنک و  لد  دندیتسرپیم ، ار  اهنآ  دندوب و  هتشاذگ  هبعک  هناخ  درگادرگ  هک  تب  تصش  دصیـس و  زا  هاتوک  یتدم  رد  برع 

اهتب هب  ناکرشم  قشع  هک  تسا  نیا  نآ  مدرک و  ادیپ  دوخ  نورد  زا  ار  لاؤس  نیا  خساپ  هرخألاب  دش ؟ هناگی  اتکی و  يادخ  شتسرپ  ياج 
ات ددرگیم  تصرف  یپ  دراد و  دوجو  یناویح  ياهزیرغ  هشیمه  ناـسنا  داـهن  رد  دوب . يزیرغ  یناویح و  قشع  دوبن ، يرطف  یعیبـط و  قـشع 

نایادـخ ام  رگا  ددرگ . تافارخ  ریـسا  یقطنم ، یملع و  تادـقتعم  ياج  هب  ات  دـنک  راچان  ار  ناسنا  دزادـنیب و  راک  زا  ار  وا  لقع  رکف و  هّوق 
« سراـم  » و ورنیم »  » و ولوپآ »  » و رتیپوژ »  » شتـسرپ نارود  رگا  میتسرپیمن ، ار  هَلئاـن  فاـسإ و  لَـبُه و  يّزُع و  تـال و  دـننام  یلهاـج  برع 

ار ام  هظحلره  دنراد و  رارق  ام  هار  رس  يرگید  نایادخ  هدش ، يرپس 
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ینابرق اهنآ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  رکف  لقع و  ام  هک  يزاورپدنلب  ترهـش و  ماقم ، لام ، دننام  ینایادخ  دنناوخیم ؛ دوخ  شتـسرپ  هب 
يارَوام يزیچ  هب  هشیمه  ناسنا  هکنیا  نآ  تسا و  یتقیقح  رگنایامن  سوسحمان - سوسحم و  نوگانوگ - ياـهتب  نیا  شتـسرپ  مینکیم .

نآ يارب  هکلب  دریگیمن ، هدـیدن  ناـسنا  رد  ار  هزیرغ  نیا  اـهنت  هن  تسا ، يرطف  نـید  هـک  مالـسا  دتـسرپیم . ار  وا  دزرویم و  قـشع  دوـخ 
هب تسردان  ریسَم  رد  نامز  ِرورم  هب  هک  تسوا ، قوفام  أدبم  هب  ناسنا  قوش  یگنشت و  هناشن  ساسحا  نیا  هک  دراد  لوبق  تسا . لئاق  شزرا 
هک ییادـخ  زا  هکلب  هدـنادرگرب  وا  یناسنا  تعیبط  زا  ار  ناسنا  اهنت  هن  هدـش و  لدـبم  فدـه  هب  دـشاب ، هلیـسو  هکنآ  ياج  هب  هداتفا و  راک 

. تسا هتخاس  فرحنم  هدیشخب  ورین  ودب  هدیرفآ و  ار  ناسنا 
. دش لیدبت  هناختب  هب  دشاب  هناگی  يادخ  شتسرپ  يارب  هزیکاپ  یناکم  هکنیا  ياج  هب  دوب ، نینچ  تیلهاج  نارود  رد  زین  هبعک 

. ناناوخ زامن  ناگدننک و  فاوط  يارب  ییاج  تخاس - میهاربا  هک  یتلاح  هب  دنادرگرب - نیتسخن  تلاح  هب  ار  نآ  مالسا 
. دنیوگیم ترطف  نید  ربمغیپ  ار  اهتب  هدننک  نوگنرس  ربمغیپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  تسا  نیمه  يارب 
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ادخ هفیلخ  دـیاب  هک  ار  ناسنا  دوشیم و  سوه  يوه و  بولغم  یهاگ  هک  تسا  ترطف  نیمه  تسا و  هتـشرس  اهناسنا  همه  رد  ترطف  نیا 

نیمه يرطف  نید  ینعم  مالـسا و  یقیقح  ینعم  دـنکیم . هدجـس  دوخ  هتخادرپ  هتخاـس و  هب  هک  دـناشکیم  یتـسپ  هب  هجرد  نآ  اـت  دـشاب ،
: ادخ يادن  لقع ، يادن  تسا ،

لوهجم ناسنا  يارب  یعیبط  هداـس و  ِینعم  نیا  یهاـگ  دـنچره  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َکـِلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  ـال  اـْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف 
تـسا یترطف  زا  يوریپ  هب  هتفهن ، وا  رد  هک  یعیبط  لقع  زا  يوریپ  هب  توعد  دنزیم . ینادان  هب  ار  دوخ  دنادیم و  ار  نآ  هکنآ  ای  دنامیم ،

دریگیم هدینشن  ار  توعد  نیا  یهاگ  وا  یلو  دناوخیم  اهنامسآ  جوا  هب  ار  وا  هک  تسا  ییادن  نیا  تسا . هداهن  تعیدو  هب  وا  رد  ادخ  هک 
: دنرادب هاگن  نیمز  ضیضح  رد  ار  وا  ات  دیوگیم  خساپ  دوخ  ياههزیرغ  يادن  هب  و 

تسداتفا هچ  هگماد  نیا  رد  هکتمنادنریفص  دننزیم  شرع  هرگنک  ارت ز 

ِتیاهن دوخ  یگداس ، تسا و  هداس  هبعک  نوچ  ارچ ؟ دنکیم . یّلجت  دودـحمان  یعاعـش  هداس ، عبرم  نیمه  زا  اما  دراد ، هداس  یلکـش  هبعک 
ناناملسم مه  ار  هچنآ  تسا . لامج 
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لاح هب  رگا  هک  یلقع  تسا ؛ يرطف  لقع  رگنایامن  ناناملسسم  لامعا  ِیگداس  هبعک و  ِیگداس  تسا . هداس  دننکیم ، هبعک  هناخ  درگادرگ 

هب ار  لقع  هتـسویپ  دـنراد  هک  یگداس  نیع  رد  جـح  کسانم  هبعک و  تسا . دـیدهت  دروم  اـههزیرغ  فرط  زا  هتـسویپ  دوش ، هتـشاذگ  دوخ 
. دوشن بّرخم  ياههزیرغ  ریسا  ددرگن و  هارمگ  ات  دنناوخیم  دوخ  يوس 

ْتافرَع

(1)  .. ًاناَوْخِإِِهتَمِْعِنب ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف 
شربکا ِضرَع  دصو  تَّنج  ضرعوچ  شلوط  شرگنب  تسا  تافرع  ِفقاوَم  کنیا 

شرپهش بوراج  شلیئربج و  شارفوا  نحص  تسا  یهلا  کُلم  ِراوزیلهد 
تروص هب  هدرک و  هطاـحا  ار  نآ  دـننام  ناـکلپ  رادبیـش و  ياـههوک  فرطره  زا  هک  ّعبرم  رتـمولیک  تحاسم 18  تسا  ییارحـص  تافرع 

. تسا هدروآرد  یکریس 

183 نارمع : لآ  - . 1

www.Ghaemiyeh.comْتافرَع ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :
تقو ار  تقو  نیا  دـننامب . اـجنآ  رد  باـتفآ  بورغ  اـت  مهن  زور  رهظ  زا  دـنناسرب و  تاـفرع  هب  ار  دوخ  هجحلاوذ  مهن  زور  دـیاب  ناـیجاح 

هب یجاح  رگا  تسا .- يرارطـضا  تقو  هک  دننک - فقوت  تافرع  رد  ار  مهد  بش  زا  يرادقم  دـیاب  دـشن  نکمم  رگا  دـنمانیم و  يرایتخا 
تافرع فوقو  هب  ادابم  دنـسرتیم  نایجاح  تهج  نیدب  تسا . لطاب  وا  ّجح  دنک ، كرت  مه  ار  يرارطـضا  فوقو  دسرن و  يرایتخا  فوقو 

: دیوگیم هک  دراد  هجوت  هتکن  نیدب  مه  یّلحم  هیثرم  نآ  دنسرن .
ار تدم  مامت  تسین  مزال  دوریم  تافرع  هب  هک  یسک  دریمب ». اههوک  زارف  رب  تافرع  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  تسیرگ  دیاب  یجاح  نآ  هب  »

یـشوهیب ای  باوخ و  رد  ار  تدـم  نیا  مامت  رگا  اما  دـشاب . نتفر  هار  لاح  رد  اـی  هداـیپ و  اـی  هراوس  دـناوتیم  هکلب  دتـسیاب  اپرـس  اـجنآ  رد 
. تسا لطاب  وا  فوقو  دنارذگب 

نیا هناشن  فوقو ، ود  دروم  رد  اهقف  ياوتف  یلو  دـسرن  يرارطـضا  يرایتخا و  فوقو  هب  یـسک  هک  دـتفایم  قافتا  تردـن  هب  اهلاس  نیا  رد 
يانعم دهدن . خر  قیوعت  ات  دنـشوکیم  یجاح  نویلیم  ود  ای  مین  نویلیم و  کی  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا . یندـش  یقافتا  نینچ  هک  تسا 

. تسا هَفَرع  ِفوقو  هب  ندیسرن  یمالسا ، ياهروشک  رد  قیوعت 
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تناو و سوبوتا و   86577 دوریم ، الاب  نآ  مقر  لاس  هب  لاس  هک  لاس 1395  رامآ  قبط  رگا  هک  دینک  روصت  دوخ  شیپ  دـیناوتیم  نونکا 

يارحص دیناوتیم  دیسر .) هب 038 115  يرجه  لاس 1397  رد  مقر  نیا   ) دش دهاوخ  هچ  دـناسرب  ارحـص  نیا  هب  ار  دوخ  دـهاوخب  يراوس 
هـسیاقم لباق  نآ  اب  تافرع  ماحدزا  مه  زاـب  دیـشاب  هدـید  هَیِوَْرت  زور  رد  ار  هکم  ِتیعمج  رگا  یتح  دـینک . مَّسُجم  دوخ  نهذ  رد  ار  رـشحم 

. تسین
یپ اهوگدنلب  هکنیا  اب   (1) هدشن مامت  زونه  اهنابوتا  زا  یـضعب  نامتخاس  دنکیم . لصتم  تافرع  انم و  هب  ار  هکم  رهـش  نابوتا ، هد  زا  شیب 

هتفرگ ارف  سرت  مه  ارم  ياقفر  هتخادـنا و  تشحو  هب  ار  اـهنآ  تیعمج  ماـحدزا  دـننکیم ، هیـصوت  یـشوماخ  شمارآ و  هب  ار  مدرم  یپ  رد 
تحت تشاد ، ینادـنخ  هفایق  هک  مه  ار  هدـننار  یتح  ام  ِتشحو  دـنناسرب . تاـفرع  هب  ار  دوخ  عقوم ، هب  دـنناوتن  اداـبم  هکنیا  زا  سرت  تسا ؛

. داد رارق  ریثأت 
. تسا هدرک  دنک  ار  تکرح  رگید ، يوس  زا  دوریم  تافرع  هب  هک  اههار  ندوبن  هدامآ  وس و  کی  زا  اهلیبموتا  مکارت 

سوبوتا اب  شدوخ  میوش و  هدایپ  ات  تساوخ  هدننار  راچان 

. تسا هدش  ادج  رگیدکی  زا  ای  لصّتم و  مه  هب  ددعتم  ِياهُْلپاب  هدیدرگ و  تلافسآ  اهنابایخ  اهنابوتا و  نیا  ریخا  ياهلاس  رد  - . 1
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. دورب تسناوتن  اما  دیچیپ ، ییولهپ  هداج  هب  رکیپ  لوغ 

. سپ هار  هن  تشاد و  شیپ  هار  هن  دنام . سوبوتا  درک و  ریگ  دوخ  ياج  رس  ولج  ياهخرچ 
ار ام  سوبوتا  یمیس ، ياهبانط  هب  زّهجم  يراب  ینیشام  دندیسر . ام  کمک  هب  اهیتشگ  ات  میدنام  نادرگرس  تعاس  عبر  هس  ای  تعاس  مین 

. میدش اهر  قیوعت  رطخ  زا  ماجنارس  دندرک و  مهارف  مه  يرگید  سوبوتا  دروآ . نوریب  گیر  زا 
هب دندمآ . کمک  هب  دـنداد و  صیخـشت  ار  ام  تیعقوم  رادار  هلیـسو  هب  ای  دـندید ، ار  ام  عضو  الاب  زا  سیلپ  یتشگ  ياهرتپوکیله  منادیمن 

. دندوبن دونشخ  نادنچ  دوب  هدرک  ام  هدننار  هک  يراک  زا  میتسناد  لاحره 
رظن فالتخا  مه  اب  رگا  یتح  دننکیمن . دنلب  ار  دوخ  يادص  اًلـصا  ای  دننکیم ، دنلب  ار  دوخ  يادص  تردـن  هب  وگتفگ  ماگنه  زاجح  مدرم 

، يرتهب تازیهجت  زا  مدرم  شیاسآ  رطاخ  هب  يدوعـس  ِتلود  نالوؤسم  هکنیا  اـب  اـهزور  نیا  رد  جـح . ِماـیا  رد  صوصخ  هب  دنـشاب ، هتـشاد 
خر ییاهلکـشم  هاـگ  هکلب  هتفرن  ناـیم  زا  تالکـشم  اـهنت  هن  همه ، نیا  اـب  دـناهدرکن . غـیرد  ندرک  جرخ  زا  هار  نـیا  رد  هدرک و  هدافتـسا 

هنومن يارب  دننامیم . رد  نآ  لح  رد  مه ، نف  ناصّصختم  هک  اجنآ  ات  تسا . هدیسریمن  رطاخ  هب  هک  دهدیم 
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اج کی  هب  هک  ییاههار  صوصخهب  اهيزاسهار  نیا  راک  دـیآیم - رظن  هب  هداس  تهجره  زا  هک  يراک  مینزیم - لاثم  ار  اهلپ  اهنابوتا و 

نیا جح  ياههام  رد  هک  ارچ  دوشیم ؛ فقوتم  نآ  زا  دعب  لبق و  یکدنا  و  هجحلاوذ ) هدـعقلاوذ و  لاوش ،  ) جـح ياههام  رد  دوشیم  یهتنم 
. درذگب دشابن  هدامآ  تسرد  مه  دنچره  اههار  نیا  زا  دیاب  ناشورخ  لیس 

هچنآ دعب ، هامراهچ  تدم  رد  تسا  یعیبط  دننک و  راک  اههداج  نیا  رد  دنناوتیم  ار  لاس  زا  هام  تشه  طقف  نارگراک  ناسدـنهم و  راچان 
. دنیبیم بیسآ  یتخس  هب  ای  دوشیم و  بارخ  هدش  مامت  دناهتخاس و 

ًامتح تسا ، يرشحم  دیوگب  یسک  دنوش و  عمج  مدرم  زا  ییاههتسد  رگید  ییاج  رد  رگا  تسا . رشحم  يارحـص  تافرع  يارحـص  میتفگ 
نیا رد  گـنر  ره  داژن و  ره  زا  مدرم  جـح  مسوـم  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تـسا . یقیقح  رـشحم  هـفرع ، رد  اـما  دراد . ییوگزاـجم  دـصق 

باسح هب  اجنآ  رد  هچنآ  و  ناشنابز ، گنر و  هب  هن  و  درگنیم ، نانآ  بسن  داژن و  هب  هن  گرزب  يادخ  اجنآ  رد  دـنوشیم و  عمج  ارحص 
یتقو رداچ - همیخ و  زا  رپ  ییارحـص  دـنوش - لخاد  ارحـص  نیا  رد  ات  دراذـگیم  ّتنم  نارئاز  نیا  رب  دـنوادخ  تساهنآ . لامعا  دـیآیم 

هنوگچ هک  دینکیم  بجعت  دیدش  ارحص  نیا  لخاد 
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. دیسریمن یناسنا  چیه  نهذ  هب  مایا ، نیا  زا  شیپ  هک  یتقیقح  تسا ؛ هتسویپ  تقیقح  هب  ادخلوسر  نخس 

تفرگ و دوخ  هب  یمالـسا  گنر  دشیم  ماجنا  اجنآ  رد  هک  یلامعا  کسانم و  سپ  نآ  زا  درک و  حتف  دوخ  ربمغیپ  تسد  هب  ار  هکم  ادـخ 
نانمـشد دش و  حتف  هکم  یتقو  دـندرک . لمع  نادـب  دـندوب ، نید  نیا  فلاخم  زاغآ  رد  هک  شیرق  ناناگرزاب  هبعک و  نامداخ  ینعی  مدرم ؛

هدیدان دندوب  هدرک  ودب  هک  ار  ییاهمتس  تشادن و  اور  یتناها  نانآ  هب  تبسن  اهنت  هن  ادخلوسر  دندش ، میلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
. تسین رابت  لام و  هب  يرترب  اجنآ  رد  هک  یمرح  دناوخ ؛ ادخ  مرح  لها  ار  نانآ  هکلب  تفرگ ،

، دندرکیم مهارف  ار  هبعک  هناخ  نارئاز  شیاسآ  لئاسو  كاروخ و  دنتسنادیم و  هبعک  مداخ  ار  دوخ  هک  شیرق  ناناگرزاب  مالسا ، زا  شیپ 
. دنتخورفیم رخف  يرترب و  مدرم  رگید  هب 

. دنیازفیب دوخ  تازایتما  رب  يزایتما  دندیشوکیم  هتسویپ  دندروآیم و  باسح  هب  دوخ  كالما  وزج  ار  هبعک  هناخ 
: میسیونیم دوب  هداد  دوخ  هب  شیرق  هک  ار  يزایتما  اههد  زا  هنومن  ود  نونکا 

فاوط هب  ار  نآ  شیرق  ياههریت  زا  یکی  هک  دوب  هزیکاپ  یتقو  هماج  دشاب و  كاپ  هماج  اب  دیاب  هبعک  هناخ  فاوط  هک  دندوب  دقتعم  مدرم  * 
زا اههلیبق  نیا  رگا  الاح  دهدب . هدننک 
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. دنک فاوط  هنهرب  دوب  راچان  هدننک  فاوط  دندادیمن ، هماج  یسک  هب  لُخب ، ای  دسح  يور 

نوریب مرح  دودـح  زا  هک  دنتـسبیم ، راب  هفلَدُْزم  زا  دـنتفریمن و  مدرم  روبع  ریـسم  زا  تافرع ، زا  ندرک  چوک  ماگنه  شیرق  هکنآ  رگید  * 
یلص دمحم  دندید  مدرم  یتقو  تخاس . لطاب  ار  همه  نآرق  یلو  دوب . هدرک  نارگید  رب  دوخ  يرترب  ببس  ار  تازایتما  نیا  شیرق  دنـشابن .

. دندنامرد تفگش  هب  دنکیم ، چوک  نانآ  اب  دتسیایم و  اجکی  مدرم  رگید  اب  تسا  شیرق  زا  دوخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا 
هبطخ نیرخآ  داتسیا و  اپ  ِرس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رفس  نیا  رد  دوب . عادْولاۀجَح  رد  داتفا ، قافتا  تافرع  رد  هک  رگید  مهم  هثداح 
مدرم هب  داد . میلعت  ناـنآ  هب  تسا  مالـسا  یـساسا  ناـکرا  زا  ینکر  هک  ار  تاواـسم  درک . هظعوم  دـیاب  هکناـنچ  ار  مدرم  دـناوخ و  ار  دوخ 
ندرگ رب  زین  نانز  تسا ، یقح  نانز  رب  ار  نادرم  هکنانچ  دنمتـسم . ای  دشاب  زاین  یب  درادن ؛ يرترب  رگید  ناملـسم  رب  یناملـسم  چیه  تفگ :

دیتـخیریم هک  ار  ینوخ  تسا . مارح  دـیتفرگیم  رگیدـکی  زا  تیلهاـج  رد  هک  اـبر  مدرم ! دومرف : هبطخ  نیارد  زین  و  دـنراد . یقح  نادرم 
. تسا مارح 

تیاعر ار  تناما  ود  نیا  رگا  مراذگیم ، امش  نایم  تناما  ود  نم  دیزیرب . ار  رگیدکی  نوخ  دیدرگرب و  رفک  هب  هرابود  ادابم 
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«. نم ّتنس   » و ادخ » باتک  : » دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیدرک 

هب ار  مدرم  دـننکن و  ار  تناما  نیا  تیاعر  ناناملـسم  رگا  تسا . ترتع » «، » تنـس  » ياج هب  یعیـش  ریغ  تایاور  ضعب  یعیـش و  تایاور  رد 
. دنکن لمع  دوخ  راتفگ  هب  دیوگب و  يزیچ  هک  دنتسه  یسک  دننام  دنناوخب ، تلادع 

ياههلمج هک  ياهبطخ  رد  عادولاۀّجح ، رد  رفس  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیآیمن  تفگـش  رظن  هب  ایآ  تسین ؟ مهم  ایآ 
نآ مینیبیم  دوخ  مشچ  هب  هکنیا  رتتفگش  نیا  زا  دنکیم . هیصوت  ناناملسم  نایم  ار  تاواسم  تسوا ، هبطخ  نیرخآ  هک  دهدیم  ناشن  نآ 

زورما یناگدنز  رب  نرق ، هدراهچ  نتشذگ  زا  سپ  دنتفریذپ ، ار  نآ  ناناملسم  دومرف و  هیصوت  نادب  ربمغیپ  هک  ار  تاواسم - یـساسا - أدبم 
. تسا قبطنم  زین  ام 

. تسا يردارب  نانآ  راعش  دنتسیایم . هفرع  رد  ناناملسم 
، صخشم ياههچوک  اهنابایخ و  اب  يرهـش  تسا . هدش  هتخاس  اجنآ  رد  بش  نامه  هک  دینیبیم  ار  رداچ  زا  يرهـش  دیـسرب  هفرع  هب  یتقو 
ار ییاـهنیمز  اـی  ینیمز  تاـفرع  رد  هک  تسا  فوـطم  راـک  نیا  دوـشیم . موـلعم  ناـشیا  ناـنکراک  ناـفّوطم و  راـک  شزرا  هک  تساـجنیا 

يارب ار  نامرد  لیاسو  هناخزپشآ و  زپ و  تخپ و  مزاول  رداچ ، نآ  رد  دنک . صخشم 
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93 ص :
ياهنابایخ دـننام  اهنابایخ  يرداچ ، كرهـش  نیارد  دـشاب . هدوسآ  ناشلایخ  هک  دزاس  هدامآ  دنـسریم  دـعب  تعاـس  دـنچ  هک  یناـیجاح 

. تسا هدش  يراذگ  هرامش  كرویوین 
هار رد  یجاح  رگا  هدش . هتـشون  نآ  رد  وا  رتفد  مان  هدز و  رداچ  نآ  رد  هک  ياهقطنم  مان  وا و  مان  هک  دهدیم  یتراک  یجاح  ره  هب  فوطم 
نیا رد  یجاح  راک  دـناسر . دـنهاوخ  شرداچ  هب  ار  وا  اهنآ  دـهد . ناشن  گنهاشیپ  ای  نابـساپ  هب  ار  تراک  نیا  هک  تسا  یفاک  دوش ، مگ 

«. ِهَّللِاب اَّلا  َةَُّوق  الَو  َلْوَحال  ُهَّللا ، اَّلا  َهلاال  ِهَّللا ، ِناْحبُس  هَِّلل ، ُدْمَْحلا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  . » تسادخ رکذ  طقف  زور 
اجنیا رد  دوشیم . عورـش  فوقو  زامن ، زا  سپ  دناوخیم . هبطخ  عادولاۀّـجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیلقت  هب  جاح  ریما 

. دهدیم ماجنا  دوخ  هاوخلد  هب  ار  فوقو  یسکره 
يارب زین  ییاهاعد  سی ، کُلم و  رْشَح ، هروس  دننام  دوش . هدناوخ  تسا  یماقم  نینچ  بسانم  هک  میرک  نآرق  زا  ییاههروس  تسا  بحتسم 

رد درک . توالت  نآرق  ای  دناوخ و  ار  اهاعد  نآ  ناوتیم  تسا . بحتـسم  اهاعد  نیا  دناهتـشون . کسانم  ياهباتک  رد  تافرع ، رد  فوقو 
هورگره و تیعقوم  ًاعبط  دنتسیاب ، اج  کی  رد  دنناوتیمن  نایجاح  همه  تسا و  نآ  رب  فرشم  فئاط  ياههوک  هتشر  هک  ییارحص  نینچ 
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اج هب  دوخ  تیعقوم  هب  تبسن  ار  تابحتسم  تابجاو و  نیا  یـسکره  تشاد . دهاوخ  توافت  رگید  صاخـشا  هورگ و  هب  تبـسن  صخـشره 

هتشاد ینازرا  نانآ  هب  هک  یتمعن  هب  ار  وا  دنناوخیم و  ار  ادخ  هدایپ ، ای  هراوس  هتسشن ، ای  هداتسیا  یعمج ، هتـسد  ای  کی  کی  دروآ . دهاوخ 
. دنیوگیم ساپس  دننک ، كرد  ار  هفرع  زور  ات 

. مدید ار  همحرلالبَج  متشاد ، تافرع  رد  هک  ياهمیخ  زا 
رازه دـصکی  ای  رازه  دون  يارب  تفر و  نآ  يـالاب  عادولاۀـجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  درخ  یهوک  همحرلا ، لـبج 

یناعمتـسم عمج  لخاد  نم  اما  دننکیم . هظعوم  ار  مدرم  دنوریم و  هوک  نآ  يالاب  ناظعاو  مه  الاح  دنتفگ  دـناوخ . هبطخ  دوخ  ناهارمه 
هب ات  دش  بجوم  رکفت  نیا  مدیـشیدنایم . راگدرورپ  تردق  رد  مدناوخیم و  نآرق  مدوب  هتـسشن  هک  اجنامه  مدشن . دزیم ، جوم  اجنآ  هک 

رازه نارازه  میوگزاب . ناـنآ  يارب  ار  نآ  مونـشب و  يزیچ  دـهد ، دـنویپ  ناـنآ  اـب  ارم  لد  ادـخ  اـت  مشوکیم  هک  ناردارب  نیا  زا  لد  شوگ 
. مور ورف  رکفت  رد  رتشیب  نم  هک  درک  کمک  توکـس  نیمه  هکنیا  لثم  دـندرک ؛ توکـس  دـندوب ، شورخ  گناب و  لاـح  رد  هک  تیعمج 

. دروآ هلبق  هب  ور  راقو  شمارآ و  اب  تیعمج  هوبنا 
ناکشزپ زا  یکی  راب  نیتسخن  يارب  دوب . هتسهآ  نانآ  يادص 
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هروـس یتـح  نآرق و  تفگیم : رتْـخَبَت  اـب  یناـمز  وا  ماهدـمآ . ناوراـک  هارمه  کـشزپ  ناوـنع  هب  نم  تفگ : مدـید ، هکم  رد  ار  دوـخ  رهش 

هداتسیا تافرع  رد  عوشخ  عوضخ و  اب  کشا و  رد  قرغ  شاهرهچ  مدید  زورما  اما  منادیمن . تسرد  تسا  یکچوک  هروس  هک  ار  صالخا 
بهاذـم ضعب  ناوریپ  میتشاد . ار  یتلاـح  نینچ  دوب و  نینچ  اـم  فوقو  بورغ  تقو  دـیهاوخیم ؟ رتهدـنز  نیا  زا  يدـهاش  مه  زاـب  تسا .

ادـخ لوسر  زا  میدرکن . نینچ  یلو  میناوخب  زامن  هک  میدـش  هدامآ  مه  اـم  دـنناوخیم ، بورغ  لوا  رد  ار  هفرع  زور  ِبرغم  زاـمن  یمالـسا 
هتـسب و راب  نارتش  ندرک  چوک  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  میدـش . هداـمآ  مارحلارعـشم  هب  نتفر  يارب  میدومن و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اهنیـشام هک  تسا  نیمه  يارب  میـسرب . اجنآ  هب  دیاب  میراد و  هدعو  رگید  ياج  هکنیا  لثم  دنتـسه ؛ اهسوبوتا  نامه  ام  تکرح  هب  هدامآ 
. دننامن بقع  دنوش و  راوس  دننکیم  راطخا  مدرم  هب  دننزیم و  قوب  یپ  رد  یپ  اههدننار  دنهدیم و  زاگ  بترم 

. مینک ریخأت  اجنآ  هب  ندیسر  رد  میناوتیمن  هکنیا  ای  دومن و  فلخت  دیابن  میراد و  هدعو  رگید  ییاج  درک . ریخأت  دیابن  هلب ،
اب همه  راگدرورپ  فطل  اب  هک  دیدرگ  ببس  هفرع  رد  فوقو 
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میتخادرپ رکفت  هب  تسا  هدومرف  ینازرا  ام  هب  هک  وا  ياهتنایب  ياهتمعن  ادـخ و  یگرزب  رد  مه  اب  میدـناوخ ، زامن  مه  اب  میوش . ردارب  مه 

. میدش یجاح  راگدرورپ  لضف  زا  ماجنارس  و 
«. َْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل  « ؛ میدشیمن مهارف  تافرع  رد  مه  اب  میدوب ، هتسبن  راب  مه  اب  همه  رگا 

. تسا هدایپ  تعرس  هزادنا  هب  اهنآ  تعرس  دنوریم . دنک  اهسوبوتا  همه  ینعی  دوریم ؛ هار  يدنک  هب  ام  سوبوتا 
ياههفایق رگید  الاح  دناهدومیپ . زور  هنابش  کی  رد  تسام ، يدعب  هاگلزنم  هک  ار  هفلدُْزم  هفرع و  نیب  تفاسم  رتمولیک  دنچ  نایجاح  ضعب 

. مینک چوک  تافرع  زا  مه  اب  دیاب  میراد . يزاب 
. تسا زیاج  ریخأت  هدنام  یقاب  کسانم  رد  نوچ  ارچ ؟ میسرتیمن . اما  میراد  هلجع 

نوریب تادابع  تاداقتعا و  ینید و  لئاسم  دودح  زا  نانآ  ثحب  مراد  رطاخ  هب  هک  اجنآ  ات  دندش و  وگتفگ  لوغشم  ناتـسود  هار ، نایم  رد 
هب بش  رخآ  ات  اشع  زامن  زا  سپ  ار  اههلفان  هک  تسا  بحتسم  ایآ  تسا ؟ اضق  تقو  هچ  ادا و  تقو  هچ  ات  اشع  برغم و  رـصع و  زامن  دوبن ؛

دوخ هب  مدادیمن  تیّمها  ییاههلأسم  نینچ  هب  هک  زین  ارم  رکف  یتح  دوب . هدرک  لوغـشم  ار  اـقفر  رکف  مه  يرگید  هلأـسم  تخادـنا ؟ ریخأـت 
هورکم یبحتسم  زامن  زور  ياهتعاس  زا  تعاس  هچ  رد  درک ؛ بلج 
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هجوتم هلصافالب  درادن . لئاسم  هنوگنیا  رد  ثحب  زج  ینامرد  هک  دناهدش  يرامیب  ای  یگتسخ و  یعون  راچد  نم  ياقفر  هکنیا  لثم  تسا ؟

هدیافیب هتشذگ  رد  هک  ماهدش  دنمهقالع  یثحب  هب  مه  نم  ماهدش . يرامیب  نامه  راچد  دنتسه  نم  اب  هک  ینانز  نادرم و  دننام  مه  نم  مدش 
هدش هدیشخب  نامناهانگ  هک  میدرک  تکرح  هفرع  زا  یلاح  رد  ام  متسناد . ار  اهثحب  هنوگنیا  هب  دوخ  لیامت  تلع  هرخالاب  متـشادنپیم و 

هجوتم نم  رکف  مه  اهنآ و  رکف  مه  هک  تسا  نیمه  يارب  مینکن . كرت  ار  یهلا  تابجاو  هدـنیآ  رد  هک  میـشاب  هدامآ  دـیاب  ـالاح  زا  تسا .
. میـشابن لفاغ  اعد  زامن و  زا  یتعاس  میاهتفرگ  میمـصت  دشاب . وکین  ام  لامعا  هدنیآ  رد  دیاب  هکنیا  هشیدـنا  تسا ، هدـش  بوخ  ياههشیدـنا 

. تسین بجعت  ياج  مینک ، ثحب  دراد  تهارک  زور  زا  یتعاس  هچ  رد  یبحتسم  زامن  ندناوخ  هکنیا  هرابرد  رگا  سپ 
. درکیم نشور  ار  نیمز  تفاکشیم و  ار  یکیرات  نیا  اهلیبموتا  غارچ  رون  دوب و  کیرات  یبش  دیناسر . هَِفلَدُْزم  هب  ار  ام  يدنک  اب  سوبوتا 
زا هک  نایجاح  مینک . ادا  تسا ، هدرک  بجاو  ام  رب  نآرق  هک  ار  هچنآ  اـت  میاهدـمآ  مارحلارعـشم  مینیبب . میناوتیمن  ار  زیچ  چـیه  اـجنیا  زا 

مان دنوشیم . لوغشم  ادخ  رکذ  هب  مارحلارعشم  رد  دننکیم ، چوک  تافرع 
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. درک راگتسر  داد و  تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ  هک  دنیوگیم  رکش  ار  ادخ  دنربیم . ار  ادخ 

لیـس ياهناراب  اهدابدرگ و  يادـخ  حَُزق - هک  میتسه  ینیمزرـس  رد  الاح  ام  تسین . یناحور  رفـس  نیا  نایاپ  تسا ، تسار  هار  زاـغآ  هفرع 
دوخ يارب  تیلهاج  رد  هک  شیرق  ياههریت  ایوگ  دناهدیمان . مان  نیدـب  تب ، نیمه  رطاخ  هب  ار  ْحَُزق  ِسْوَق  و  دـشیم . شتـسرپ  نآ  رد  اسآ -

رد هفلدزم  رد  دندرکیم  نامگ  دوخ  هنایماع  تاداقتعا  رثا  رب  دندرکیم ، چوک  اجنآ  زا  دندنامیم و  هفلدزم  رد  دندوب  هدش  لئاق  يزایتما 
ناـیمور و هدـیقع  هب  دوب . ناـینانوی  رظن  رد  سوئز  و  ناـیمور ، رظن  رد  رتیپوژ  لـثم  یلهاـج  ياـهبرع  رظن  رد  حزق  دنتـسه . حزق  تیاـمح 

طقف هک  دش  لیدبت  ییاههاگیاج  هب  اهنیمزرس  نیا  مالسا  روهظ  زا  سپ  اما  دندوب . هقعاص  يادخ  بابرألا و  ّبر  سوئز  رتیپوژ و  ناینانوی 
ینید مالسا  دناوخیم . ناهج - همه  يادخ  هناگی - يادخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ینید  مالسا  دوشیم . هدرب  نآ  رد  اتکی  يادخ  مان 

. تسا اهناسنا  نایم  يردارب  تلادع و  نآ  ساسا  هک  تسا 
. دنهد ناشن  نامدرم  رگید  هب  ار  دوخ  يرترب  ات  دندنامیم  هفلدزم  رد  شیرق 

دوخ ناردپ  هکنانچ  مینک ؛ دای  ار  ادخ  ات  میداتسیا  اجنآام 
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ْمُکِرْکِذَک َهَّللا  اوُرُکْذاَف  دهدیم : روتـسد  نینچ  ام  هب  نآرق  مینک . دای  ار  ادـخ  میربیم  ار  دوخ  ناردـپ  مان  هکنآ  زا  رتشیب  ای  مینکیم  دای  ار 

ًارْکِذ َّدَشَأ  َْوأ  ْمُکَءابآ 
تمعن ردق  دوب و  بقارم  بوخ  دیاب  سپ  تسا . هدشن  یهانگ  بکترم  نآ  رد  هدنب  هک  یتایح  تسا ؛ هزات  یناگدـنز  لزنم  نیتسخن  هفلدزم 

. گرزب رایسب  یتمعن  تسناد ؛ ار  راگدرورپ 
تـسا ینانیمطا  شمارآ و  نامه  نیا  میرادیم . تسود  ار  رگیدـکی  همه  تسا ؟ هدـش  نابرهم  مه  هب  ام  ياهلد  هکنیا  زا  رتالاب  تمعن  هچ 
تـسا يراگتـسر  نامه  نیا  دوش . رتشیب  نانآ  نامیا  ات  تسا  هداد  نانمؤم  ياهلد  هب  هک  تسا  یـشمارآ  نامه  نیا  تسا . هدومرف  ادخ  هک 

. میتسه نآ  بلاط  هک 
ادخ دوب . میهاوخ  راگتسر  ًامتح  سپ  تسا ، هتسویپ  رگیدکی  هب  ام  ياهلد  هک  الاح  دیازفایم . ار  ام  نامیا  هک  تسا  هداد  هدعو  ام  هب  ادخ 

هدنکارپ دـیدنویپب و  مه  هب  ًاناوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  دـیامرفیم :
کیدزن مه  هب  ار  امش  ياهلد  دیدوب ، نمشد  رگیدکی  اب  امش  تسا ! هتشاد  ینازرا  امش  هب  یگرزب  تمعن  هچ  ادخ  دینکم  شومارف  دیوشن !

رب نآرق  هک  تسا  يرفس  نیا  میاهتخومآ . نآرق  زا  هک  تسا  یسرد  نیا  دیدش . ردارب  مه  اب  مالسا  تکرب  زا  درک و 
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اهنیمز نیا  رب  ار  دوخ  یناشیپ  تسد و  میدرپس . دوخ  ياپ  هب  میدید و  دوخ  مشچ  هب  هک  ییاهنیمزرـس  هب  رفـس  تسا ؛ هتـشاذگ  ام  هدـهع 

هدرب ار  نآ  مان  نآرق  هک  یمدرم  نیمزرـس و  میدید ، ار  نآ  مدرم  نیمزرـس و  نیا  میدوس . تسا ، رگید  ياهنیمز  دننام  رهاظ  تهج  زا  هک 
اهنآ هب  هزادـنا  نیا  اـت  ار  اـم  اـی  دـنک  هولج  گرزب  اـم  مشچ  رد  هک  دـنرادن  يزیچ  دوخ  زا  نیمزرـس  نیا  مدرم و  نیا  هک  میتـسناد  تسا .
يرآ تسا . مالـسا  تمعن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  هدش ، ناشیا  هب  ام  یکیدزن  نانآ و  یگرزب  بجوم  هچنآ  دزاس . کیدزن 

برغم زامن  دننامیم و  هفلدزم  رد  نایجاح  تسا . یحو  نیمزرس  نوچ  میراد ، تسود  ار  نآ  مدرم  میراذگیم و  مارتحا  نیمزرس  نیدب  ام 
مدرک ساسحا  مدرک . هدجـس  نیمز  هب  مدناوخ و  زامن  نیمز  يور  راچان  متـشادن ، هارمه  ار  مکچوک  هداجـس  دـنناوخیم . مه  اب  ار  اشع  و 

مخ نیمز  هب  همه  هدش و  هدنکارپ  فارطا  هب  اقفر  مدـید  دـش ، مامت  زامن  هکنیمه  دوریم . ورف  نم  يوناز  یناشیپ و  هب  کچوک  ياهگیر 
. درک مهارف  گیر  يرادقم  دیاب  ناطیش  همسجم  هب  گنس  نتخادنا  يارب  هلب ! دناهتشگ .

عمج مرح  نیمز  زا  دیاب  ار  هزیر  گنس  دشاب . هدنکفین  اههرمج  هب  ار  اهگیر  نآ  یـسک  اًلبق  دیاب  دنکفا . اههرمج  هب  گیر  هن  لهچ و  دیاب 
مهد بش  تسا  بحتسم  دننک و 
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. میراد جایتحا  اهگنس  نیا  هب  ادرف  دوش . عمج  هجحلاوذ 

يوه تفلاخم  رب  میمـصت  هناشن  اهگنـس  نیا  نتخادنا  تخادنا . اههرمج  هب  ار  اهگنـس  نیا  دیاب  مهدزاود  مهدزای و  زور  زین  دیع و  زور 
. دنتسه نانآ  ندرک  هارمگ  هدامآ  هظحل  ره  رد  هار و  ره  رد  وا  نایهاپس  ناطیش و  دننادیم  نایجاح  اریز  تسا ؛ سوهو 

ماـجنا ار  تاـبجاو  زا  یکی  اـههزیر  گنـس  نیا  ندـنکفا  اـب  تسا . یمهم  راـک  یتـقو  نینچ  رد  نیمزرـس ، نیا  زا  ندرک  عـمج  گنـس  نـیا 
هکنیا دراد  تیمها  هچنآ  زاب  درادـن و  طلـست  ام  رب  ناطیـش  هک  میهد  ناشن  ات  مینک ، رارکت  یپ  رد  یپ  زور  هس  دـیاب  ار  راک  نیا  میهدیم .

. ددرگیم ام  لاح  لماش  ون  یتیانع  دوشیم . ماجنا  یپ  رد  یپ  کسانم  نیا 
. دیشخب تشاد  ام  رب  هکار  یقوقحادخ  میداتسیا ، هفرعرد 

ار يوه  ناطیـش  یگدنز  نایاپ  ات  الاح  زا  هک  دشاب  نیا  هناشن  ات  مینکفایم  هزیرگنـس  دزاسیم . یـضار  ام  زا  ار  دوخ  ناگدنب  هفلدزم ، رد 
. تسا هتشگ  هزیکاپ  هدش و  کبس  هانگ  راب  زا  هزات  ناسنا ، نیا  الاح  ددرگن . ّطلسم  ام  رب  ات  میناریم  دوخ  زا 

ربمغیپ هب  ات  دنامیم  اجنیارد  ار  بش  دورب . ناطیـش  گنج  هب  ات  دزاسیم  یحالـس  دـیما  نامیا و  نیا  زا  تسا . هتفای  ون  يدـیما  ون و  ینامیا 
جح قیفوت  زا  سپ  وا  باوخ  نیتسخن  نیا  دنک . ادتقا 
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تسد يرکفت  نینچ  تصرف  اجک  دراذگیم ، رس  تشپ  ار  اهلاس  نیسپاو  يرجه  مهدراهچ  نرق  هک  يرـصع  رد  رـصع ، نیا  رد  اما  تسا .

زا يزمر  اهنت  هک  تسا  یلزنم  هفلدزم  رـصع  نیا  رد  ددرونیم . مهرد  تعرـس  هب  ار  اهتفاسم  وردـنت ، ياههلیـسو  ام  رـصع  رد  دـهدیم ؟
مدیـشک و زارد  تسار  يوـلهپ  هب  مریگب . ماـهلا  زمر  نیا  زا  دـیاب  تسا ، نکمم  هک  اـجنآ  اـت  مـه  نـم  دراد . دوـخ  اـب  ار  اـههرطاخ  نـینچ 

. متفرگ ندناوخ  مناوخیم ، باوخ  زا  شیپ  ًالومعم  هک  ار  ییاهاعد 

انِم

(1) اَنَْتیَدَه ْذِإ  َدَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزتَال  اَنَّبَر 
دناهدید ناسنا  سفن  زا  ساوخ  نابرق  کیلانم  رد  نابرق  هدرک  ناویح  سفن  نادادماب 

دناهدید نابضغ  وید  رب  هتخادناک  ار  گنسفوخ  لها  فیَخ  ِدجسم  شیپهدوب  هرمج  هسرد 
یناقاخ

. تفریم شیپ  درکیم و  تکرح  يدنک  هب  ام  سوبوتا  دوب . راومهان  هار 

8 نارمع : لآ  - . 1
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، تسا هتـشر  هد  نآ  دادـعت  هک  اههار  هکبـش  يارب  هرد ، نیا  رب  فرـشم  ياههوک  ندـیرب  زا  دناهدیـشوک  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  ات  ناسدـنهم 
هک دشاب  يریـسم  نامه  رد  اههار  نیا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ددرگ و  بسانم  رـصع  نیا  نایجاح  دـمآ  تفر و  يارب  ات  دـننک ، هدافتـسا 
زا ار  يوبن  ِتنـس  نایجاح  هک  تسا  نیا  زا  عنام  تیعمج  ِینوزفا  اهلاس  نیا  رد  اما  دومیپ . دوخ  جح  رفـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

. دندرگرب دندوب ، هتفر  هک  یهار  زج  يرگید  هار  زا  دننک و  تیاعر  تهج  ره 
مه هدنیآ  رد  تسا و  هداد  صیصخت  ینیگنس  هجدوب  اههار  هکبش  نیا  نتخاس  يارب  يدوعس  ناتسبرع  تلود  دش  رکنم  ناوتیمن  هک  نیا  اب 

؟ دوزفا اههار  نیا  رب  يرگید  ياههار  ناوتیم  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  شسرپ  نیا  زاب  یلو  داد ، دهاوخ 
ًاتقوم هک  ار  ییاهنامتخاس  اههمیخ و  دـباتیم ، هرد  هوک و  بجو  ره  زا  هک  ییاهغارچ  رون  وترپ  رد  اـما  تسا ، کـیرات  اوه  زونه  دـنچره 

رد ددرگیم ، نهپ  یکدـنا  هّرد  هک  یلامـش  تهج  رد  تسا . رتهوبنا  تیعمج  میوشیم  کیدزن  انم  هب  هچره  دـید . ناوتیم  هدـش  سیـسأت 
، فیَخ دجسم  اجنآ  دوشیم . هدید  ییانشور  زا  ینمرخ  عناص »  » هوک نماد 
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ود زور و  هس  دـیاب  ناـیجاح  هچ ، دراد . دوجو  اـههاگهمیخ  نیرتگرزب  ریبث »  » هوک هنماد  تسار  فرط  رد  تسا . اـنم  دجـسم  نیرتگرزب 

مزاول ناگدنـشورف  اههناختراجت و  عاونا  اههمیخ  فارطا  رد  دنیوگیم . قیرـشَت » مایا   » ار هّجحيذ  مهدزاود  ات  مهن  زا  دننامب . انم  رد  بش 
. دید ناوتیم  ار  يرورض 

نویلیم ود  زا  شیب  قیرـشت  مایا  رد  اما  دوشیم . هدـید  رفن  دـص  دـنچ  طقف  اجنیا  رد  قیرـشَت  مایا  ریغ  رد  دراد . دوجو  هداج  ود  اهنت  اـنم  رد 
ار دوخ  دصقم  هناخ و  یسک  دوش و  رارقرب  مظن  ات  دنربیم  راک  هب  ار  ششوک  رثکادح  لوؤسم ، تارادا  دربیم . رـس  هب  اجنآ  رد  تیعمج 

طابـضنا هوالع  هب  تسا . رتشیب  اجنیا  رد  فقوت  تدـم  اریز  تسا ؛ تافرع  زا  رتراوشد  اـنم  رد  اـهناسنا  جوم  ندرک  راـهم  یلو  دـنکن . مگ 
دیاش دنربیم . رس  هب  تافرع  رد  هک  تسا  ییاهزور  زا  رتمک  یتح  دنوشیم ، زاجح  نیمزرس  دراو  هک  تسا  یتقو  زا  رتمک  انم  رد  نایجاح 

کـسانم هکنآ  زج  تشادـن  يرکذ  رکف و  چـیه  دوب و  يدرجم  حور  هک  یجاح  نآ  رگید  انم  رد  هک  درک  هیجوت  نینچ  ناوتب  ار  نآ  ّتلع 
تسین و رـسیم  همه  يارب  انم  کسانم  زا  یعقاو  ضرغ  نتـسناد  هک  ارچ  درادـن ؛ دوجو  دـهد ، ماجنا  رتكاپ  هچره  یتین  اـب  رتهب و  هچره  ار 

نکمم هجیتن  رد  دهد . ماجنا  ار  یبجاو  هک  دوشیم  هصالخ  نآ  رد  یجاح  ششوک  طقف  یهاگ 
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زا انم  کسانم  تیمها  هک  یتروص  رد  دننام ، مورحم  کسانم  یقیقح  هفسلف  كرد  زا  لامعا  نیا  ماجنا  ماگنه  هب  هدع  نیا  زا  یضعب  تسا 

. تسین رتمک  دوشیم  ماجنا  انم  ریغ  رد  هک  یکسانم 
. دوش هدنکفا  هرْمَج  هس  رب  انم  رد  ینیعم  ياهزور  رد  دیاب  دوب ، هدش  يروآ  عمج  هفلدزم  رد  هک  ياهزیرگنس  هن  لهچ و 

هرمج تسا و  هرْمَج »  » عـمج تارمج  دـنیوگیم . تارَمَج »  » ار اهنوتـس  نـیا  تـسا . هدـش  بـصن  نوتـس  هـس  رتـم ، لوـط 272  رد  اـنم  رد 
گنـس ندش  هوبنا  ياج  نوچ  دـناهتفگ  دـنیوگیم و  هرمج  زین  ار  اهنآ  دـننکفایم ، هزیرگنـس  اهنوتـس  نیا  هب  نوچ  تسا و  هزیرگنس 
باتـش اجنادـب  مدرم  هک  تهج  نآ  زا  دـناهتفگ  نینچمه  تـسا  هلیبـق  عاـمتجا  هرمج  ياـنعم  هـچ ، دـناهدیمان . هرمج  ار  نآ  تـسا ، اـههزیر 

يربک هرمج  اـی  هَبَقَع  هرمج  هکم ، هب  هرمج  هس  نیا  نیرتکـیدزن  تسا . تعرـس  ياـنعم  هب  هرمج  هچ ، دـنیوگیم . هرمج  ار  نآ  دـننکیم ،
. دراد رارق  هبقع  رب  هک  تسا  گرزب ) هرمج  )

رتم یلوا 152  هرمج  زا  یطْـسُو  هرمج  هلـصاف  دـنیوگیم . یطْـسُو  هرمج  ار  نآ  دراد و  رارق  هبَقَع  هرمج  زا  رتـم  هلـصاف 112  هب  مود  هرمج 
. تسا

هب هزیرگنس  تفه  دیاب  نابرق ) دیع  زور   ) لوا زور  رد 
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مهدزاـی و  ) موـس مود و  ياـهزور  رد  تسا و  زور  نـیا  بورغ  اـت  ناـبرق  دـیع  زور  باـتفآ  عوـلط  زا  دـعب  نآ  تـقو  دـنکفا ، هـبقع  هرمج 
. هبقع هرمج  نآ  زا  سپ  یطـسو و  هرمج  نآ  زا  سپ  یلوا و  هرمج  تسخن  تخادنا ؛ گنـس  تفه  دـیاب  هرمج  هس  زا  کیره  هب  مهدزاود )
رد تیعمج  راشف  ماحدزا و  یلو  تسا  بحتسم  دناهتشون ، کسانم  ياهباتک  رد  هک  یهاتوک  ياعد  ندناوخ  هزیرگنس ، ندنکفا  ماگنه 

رکذ اهراک  نیرتهداس  لاحره  هب  دروآ . تسد  هب  ار  یقیفوت  نینچ  ناوتب  لکـشم  هک  تسا  يدـح  هب  دـیع  زور  رد  صوصخهب  اـهزور  نیا 
. تسا هدشن  يرکذ  تارمج  یمر  زا  میرک  نآرق  رد  ُرَبْکا .» ُهَّللا  َو  ِهَّللا ، َناْحبُس  ُرَبْکا ، هَّللا  . » تسادخ

دناهتخاس و يروط  ار  اههار  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  لامعا  لحم  ود  رد  تیعمج  ات  دـناهدرک  هقبط  ود  ار  هناگهس  ياههرمج  اهلاس  نیا  رد 
نادـنچ انم  رد  هَوْرَم  افَـص و  فالخرب  نایجاح  هکنیا  لثم  اما  تشگرب ، يرگید  زا  تفر و  یهار  زا  ناوتب  هک  دـناهدرک  ادـج  مه  زا  لـپ  اـب 

هدش و هتشون  یـسراف  یبرع و  نیتال و  طخ  هب  هک  یتاروتـسد  دننکیمن ؛ تیاعر  ار  تهج  دننادیمن و  تاروتـسد  تیاعر  هب  دیقم  ار  دوخ 
نآ تاروتسد  نیا  زا  مدرم  یچیپرس  ّتلع  دیاش  دندرگرب . هار  مادک  زا  دنورب و  هار  مادک  زا  هک  دهدیم  میلعت  مدرم  هب 
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. دهدیم تسد  ودب  ینایغط  دوشیم و  تنوشخ  یعون  راچد  انم  رد  یجاح  هک  تسا 

زا يزمر  ناطیـش و  اب  هزرابم  زا  ياهناشن  اههرمج  هب  ار  اههزیرگنـس  ندـنکفا  دـنرگنیم ، صاخ  رظن  تقد  اب  جـح  هفـسلف  رد  هک  یناسک 
همـسجم نیا  یتسار  هب  هک  دـنرادنپیم  يداع  مدرم  اما  تسا . یمدآ  نتخاس  هارمگ  هدامآ  هظحلره  هک  دـننادیم  شکرـس  سفن  اـب  داـهج 

هلمح نمـشد  هب  هک  ینمـشد  دننام  دننیبیم و  دوخ  يور  شیپ  ار  ناطیـش  ییوگ  هک  دیآیم  ناجیه  هب  ناشتاساسحا  نانچ  تسا و  ناطیش 
، دیشاب هتکن  نیا  هجوتم  رگا  تسا . مسجم  ناطیـش  هس  اهگنـس  نیا  هک  دننکیم  نامگ  یـضعب  یتح  دنزاتیم . اههمـسجم  نآ  رب  دربیم ،

اهنوتـس هب  هکنآ  ياج  هب  هزیرگنـس  دنچ  مدید  دوخ  مشچ  هب  دننکیم . باترپ  گنـس  یتنوشخ  نانچ  اب  مدرم  نیا  ارچ  تسناد  دـیهاوخ 
مه القاب  زا  تسا  لهس  هک  دوخن  زا  دندنکفایم ، هک  ار  اههزیرگنـس  زا  يرایـسب  هکنانچنآ  درزآ . ار  اهنآ  دروخ و  مدرم  رـس  هب  دروخب 

، هزیرگنس تفه  ندنکفا  ًارهاظ  دید . ناوتیم  اههمسجم  رانک  رد  شفک  هگنل  اهدص  هکلب  اههد و  هزیرگنس ، زا  هتـشذگ  دوب . رتگرزب 
نآ باسح  بوخ  ییاپمد ، شفک و  اب  دندوب  هتساوخ  تسا و  هدرکن  شوماخ  ار  ناطیش  نانمشد  مشخ  شتآ 
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. دنسرب ار  نوعلم 

نیا نایجاح  زا  ضعب  هک  تسا ) هتـشذگ  ياهلاس  هب  طوبرم  هک  رکـش  ار  ادـخ  و   ) مداتفا اههمانرفـس  زا  یکی  زا  یتراـبع  داـی  هب  اـجنیا  رد 
ار ییاعد  ای  دنربب و  ار  ادخ  مان  اجنیا  رد  هکنآ  ياج  هب  نایجاح  ضعب  میوگب  هک  تسا  هدـیافیب  دـیاش  دـندوب . هدز  شتآ  ار  اههمـسجم 
شزرل و درادـن . مه  یباوـث  دـشابن  تعدـب  رگا  هک  دـننکیم ، نیرفن  دـنهدیم و  مانـشد  دـنناوخب ، دناهتـشون  کـسانم  ياـهباتک  رد  هک 

باسح میدـق  زا  مدرم  نیا  هکنیا  لثم  تسا . هجوت  لباق  یـسانشناور  رظن  زا  دوشیم  هدـید  اههرهچ  ضعب  رد  اـهزور  نآ  هک  یگتخورفارب 
. تسا هدیسر  نآ  هیفصت  تقو  الاح  دناهتشاد و  ناطیش  اب  ياهدرخ 

مناتـسود هب  ار  مدوخ  رظن  دوب . کسانم  نیا  یقیقح  هفـسلف  اب  فلاخم  رهاـظ  هب  هچ ، دـمآ . دنـسپان  مرظن  هب  اـه  طارفا  نیا  راـک ، زاـغآ  رد 
نیمه هب  هلأسم  نیا  دوخ  ایآ  و  تسا ؟ یلوصا  رییغت  نیا  تلع  نتفای  لیلحت و  هیزجت و  رکف  هب  یـسک  هچ  يراد  ریگ و  نینچ  رد  اـما  متفگ ،

يداقتعا ياراد  دـننکیم  ار  اهراک  نینچ  هک  ینانز  نادرم و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مینک ؟ لمأت  نآ  هراـبرد  هک  تسین  نیا  روخرد  تروص 
یناطیش هب  ار  دوخ  تخس  ِینمشد  دنهاوخیم  اهنآ  هکنیا  هن  رگم  دنتسه ؟ یحطس 
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نانآ یهارمگ  ددصرد  ای  هدرک و  هارمگ  ار  نانآ  اهلاس  هک  یناطیش  دنهد ؟ ناشن  دربیم  ار  نانآ  ندرک  هارمگ  راظتنا  هاگنیمک  ره  رد  هک 

ار دوخ  تین  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنریگن ؟ وا  زا  ار  دوخ  لد  قد  دنهاوخیم  هک  روطنآ  ارچ  سپ  دناهدرک . ادیپ  ار  وا  الاح  و  تسا ، هدوب 
یلبنت فعض و  ره  زا  هکلب  اهيدب  زا  دنراذگن و  مدق  ادخ  هار  رد  زج  دعب  هب  نیا  زا  دناهتفرگ  میمصت  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دناهدرک ؟ هزات 

رود دوخ  زا  دزاس  لطاب  ار  ناشیا  هبوت  هک  دشوکیم  هدرک و  نیمک  نانآ  داهن  رد  ار  هچنآ  راک  نیا  اب  دنهاوخیم  سپ  دنشاب ؟ نادرگور 
. دننک

روذعم ار  اهنآ  دـیاب  هلب  مینک ؟ شنزرـس  ار  نانآ  ارچ  سپ  دـناهدروآ ؟ تسد  هب  جـنر  تمحز و  اب  ار  یقیفوت  نینچ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
. دننادیم تعدب  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  ییاهقف  ياوتف  فلاخم  رهاظ  هب  دنهدیم  ماجنا  هک  ار  يراک  دنچره  دنراد ، قح  تشاد .

هزیرگنس هس  اههمسجم  نیا  زا  کیره  هب  دنتشاد و  انم  هار  رد  یگنـس  همـسجم  تفه  یلهاج  ياهبرع  دنیوگیم : ناسیون  خیرات  ضعب 
اههمـسجم نیا  هـب  هـجحلاوذ  مـهدزاود  مهدزاـی و  ياـهزور  زا  کـیره  رد  اـم  هـک  هزیر  گنـس  کـی  تـسیب و  دادـعت  هـب  ، ) دـندنکفایم

اهنوتس نیا  هب  یلهاج  ياهبرع  هک  یگنس  دنیوگیم  زاب  و  مینکفایم ).
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، دندنکفایم ار  اهگنـس  نوچ  دننک و  کیدزن  تب  نادـب  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  دنتـساوخیم  هکلب  دوبن ، نعل  ترفن و  هناشن  دـندنکفایم 
. دـندوب هتفگ  ار  هلمج  نیمه  مه  وا  هب  هدـنکفا و  گنـس  ودـب  اًلبق  هک  دـندربیم  ار  یتب  مان  يرتگرزب و  رتهب و  تب  نالف  زا  وت  دـنتفگیم 

.( تسا یلهاج  بادآ  خسن  یتسرپ و  تب  اب  هزرابم  زمر  مالسا  رد  اهندنکفا  گنس  نیا  دشاب ، تسار  یناتساد  نینچ  رگا  )
ناداتـسا هدهع  هب  راک  نیا  مینک . لیلحت  هیزجت و  ار  یلهاج  برع  تادقتعم  هک  تسین  نیا  اجنیا  رد  ام  هفیظو  تسا  هدوب  هچره  لاحره  هب 

. دننکیم دناهدرک و  فرص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  هک  تسا  یناسانش  هعماج  و 
نانچ نانآ  دنادب  هک  تهج  نآ  زا  رگم  درادن ، یتیمها  مدرم  نیا  خـیرات  نتـسناد  دـهدیم ، ماجنا  ار  جـح  ِکسانَم  هک  ینامیا  اب  درم  يارب 
باتک تخیگنارب و  نانآ  نایم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوخ  ربمغیپ  تشاذـگ و  تنم  ناشیا  رب  ادـخ  هک  دـندوب  یهارمگ  مدرم 

مه زورما  هکلب  دندنام ، ناوتان  نآ  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارـصاعم  اهنت  هن  هک  ینآرق  دومرف ؛ لزان  نانآ  رب  ار  نآرق  دوخ 
؛ دـنکیم ینارون  ار  هدنونـش  لد  دـسریم ، رـصع  نآ  مدرم  ریغ  یمدرم  شوگ  هب  دوشیم و  توالت  یتقو  نرق ، هدراـهچ  نتـشذگ  زا  سپ 

ینارون ار  مدرم  نآ  ياهلد  هکنانچ 
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. دوب نکممان  مدرم  نآ  يارب  نآ  نتفایرد  هک  دنمهفیم  نآ  زا  ار  یقیقد  يانعم  تخاسیم و 

. تسا نیمه  رد  مه  نآرق  هزجعم  نینچ و  نآرق  تلاسر 
شیپ هعماج  هچره  هکلب  دوشیمن . هدشن و  دودحم  برع  ياهنیمزرس  هب  نآ  ریثأت  تسا و  هدرکن  هنیرید  ار  نآ  نامز  ِتشذگ  هک  یظافلا 

، میریگب هلـصاف  نآ  نامز  اب  هچره  میوش و  رود  یحو  لوزن  نیمزرـس  زا  هچره  تسوا . ياشگ  هرگ  دوش ، وربور  هک  یلکـشمره  اب  دورب و 
ره هرطاخ  هکلب  دوش  هصالخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  هرطاخ  نتشادهاگن  هدنز  رد  اهنت  جح  هضیرف  ماجنا  رد  نآرق  روتسد  هک  تسین  نینچ  زاب 
هک زور  نآ  دـنکیم . وجتـسج  ار  تسرد  ناـمیا  هک  تسا  یناـسنا  ره  لمعلاروتـسد  مالـسلا  هیلع  مـیهاربا  یگدـنز  ياـههلحرم  زا  هـلحرم 

نیرخآ هبعک ، هناخ  ندـنکفا  یپ  دـندرگب . وا  درگ  مدرم  ات  دزاـسب  ياهناـخ  هک  دوب  نیا  يارب  هن  درب ، ـالاب  ار  هبعک  هناـخ  ياـههیاپ  میهاربا 
اهتب رب  ضارتعا  اب  ار  هزرابم  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لطاب . رب  قح  يزوریپ  رطاخ  هب  ياهزرابم  دوب ، دیحوت  هار  رد  میهاربا  هزرابم  هلحرم 

. دش قفوم  هناگی  يادخ  تخانش  هب  هک  داد  همادا  اجنآ  ات  ار  دربن  نیا  و  درک . زاغآ  اهزاستب  و 
باتفآ هب  نابات و  هام  هب  ناشخرد  هراتس  هب  دییوگیمن ؟ نخس  ارچ  دییادخ  امش  رگا  هک  تفرگ  هدرخ  اهتب  رب  تسخن 
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؟ دیتسه یتردق  هچ  موکحم  تسیچ ؟ يارب  ندش  دیدپان  ندرک و  بورغ  نیا  سپ  دینم  يادخ  امش  رگا  تفگ : نازورف 

: تسا نینچ  یمیهاربا  تنس  دوب و  نیا  میهاربا  دیناشک . شتسرپ - راوازس  اهنت  هَّللا - شتسرپ  هب  ار  وا  واکودنک  نیمه 
ینامیا نینچ  نتشاد  اب  مه  مالسلا  هیلع  میهاربا  همه  نیا  اب  نداتسیان . زاب  شـشوک  زا  دوصقم  هب  ندیـسر  ات  ندیـشوک و  وجتـسج ، قیقحت ،

هدـنز ار  هدرم  هنوگچ  منادـب  مهاوخیم  دریگ . مارآ  ملد  مهاوخیم  اما  مراد  نامیا  دـنچره  اراگدرورپ ! تفگ : تفر و  شیاـمزآ  هتوب  رد 
. دوب یناسنا  زین  وا  هرخالاب  هلب ، ینکیم ؟

. تفرگ تربع  وا  راک  زا  لماک و  ناسنا  نیا  زا  دیاب 
: تسا هدرک  فصو  نینچ  ام  يارب  ار  میهاربا  میرک  نآرق 

شیوخ یعیبط  يارجم  زا  ار  نآ  دیدرگ و  یسیع  یـسوم و  تامیلعت  ریگنماد  هک  فیخـس  ياههطـسفس  زا  هک  ینید  ترِطف ، ِنید  سـسؤم 
. تسا یقـشمرس  ام  يارب  تخاس ، وا  هک  ياهناـخ  زین  وا و  تما  راـک  ناـیاپ  و  وا ، یناگدـنز  وا و  تیـصخش  سپ  تسا . هزنم  درک  فرحنم 
هک ار  ياهناخ  تمرح  نتسکش  هن  رگم  دنتشاد ؟ هدهع  هب  ار  هبعک  تمدخ  هک  دش  تیبرت  ینادناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هن  رگم 

يرود ناکرـشم و  رازآ  هن  رگم  تسا ؟ هدش  لدبم  ياهناختب  هب  هنوگچ  هک  دید ، دوخ  مشچ  هب  تخاس  اتکی  يادخ  شتـسرپ  يارب  میهاربا 
نادناخ و زا 
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نیا دـیابن  اـم  دـناشوپب ؟ نآ  رب  یمیهاربا  تعلخ  وـن  زا  دزاـس و  كاـپ  یگدوـلآ  زا  ار  هبعک  هـک  درک  لـمحت  نآ  يارب  ار  نارفاـک  اـب  دربـن 

و دنتفیب ، دنداتفارد ، نیشیپ  ياهتما  هک  ياهطرَو  هب  يو  ِتما  ادابم  دوب  نارگن  وا  هک  میوش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  ای  میربب ، دای  زا  ار  اههرطاخ 
. دنیارگب یتسرپ  تب  هب  یسانشادخ  زا 

تـسا نیمه  يارب  و  راذـگماو . دوخ  هب  ار  ام  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  ایادـخ ! هک : دـنهاوخیم  راگدرورپ  زا  نایجاح  هک  تسا  نیمه  يارب 
دیوگن ینخس  رُوثأم  ياعد  وا و  تشادگرزب  ادخ و  حیبست  زج  دنکفیب و  نانیمطا  شمارآ و  اب  ار  اهگنس  دهاوخیم  یجاح  زا  تنـس  هک 

هدارا و وا  رازفاگنج  دنک . هدافتسا  اهرازفاگنج  نیرتمکحم  نیرتهب و  زا  دناهتساخرب ، راکیپ  هب  نآ  رد  سفن  لقع و  هک  یهاگمزر  رد  و 
ار ياهدارا  نینچ  مالـسا  دوـشیم . میلـست  ادـخ  ربارب  رد  اـهنت  هک  یـسک  هدارا  دـشورفب ، يرترب  دـنک و  ناـیغط  هـکنآیب  دـشاب ، يرادـیاپ 

نیا نآ  يانعم  دریذپیم  ار  مالـسا  یتقو  ناملـسم  ندرکن . يراک  دوخ  ندراذگاو و  ادخ  هب  ار  اهراک  هن  ندش  میلـست  ادخ  هب  دـهاوخیم .
. دریگیم هدیدان  ادخ  هدارا  لباقم  رد  تسادخ ، تساوخ  ریغ  ار  هچره  هرخالاب  یناسفن و  ياهلیم  سوه و  توهش و  هک  تسا 

ناطیش و همسجم  هب  ندنکفا  گنس  هنحص  هک  یسک 
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نآ هک  تسناد  دهاوخ  تشاد و  دهاوخ  روذعم  ار  نانآ  درگنب ، تقد  هب  دـننکیم  هچنآ  هب  رگا  دـنیبیم ، ار  نازادناگنـس  مشخ  ناجیه و 

دنهاوخیم یجاح  زا  هک  تسا  سفن  ياوه  اب  هزرابم  يونعم و  ياهشزرا  نیمه  ققحت  رطاخ  هب  درادرب و  رد  ار  قیمع  یتیعقاو  تارهاـظت 
زین ندرک  ینابرق  تسین . وا  ياج  هب  يدنفـسوگ  ندـمآ  لیعامـسا و  حـبذ  ناتـساد  زا  يزمر  اهنت  ندرک  ینابرق  سپ  دـنک . یناـبرق  اـنم  رد 

تنس نآرق و  رهاظ  زا  هدافتسا  اب  دنهاوخیم  تساهلاس  تسا و  هتشاد  لوغـشم  ار  اهقف  نارکفتم و  نهذ  ام  رـصع  رد  هک  تسا  یعوضوم 
هتـشک انم  يارحـص  رد  رتش  واگ و  دنفـسوگ و  اـهنویلیم  هکلب  رازه  اهدـص  دـننک . ادـیپ  یهار  هدـیچیپ  لکـشم  نیا  ندوشگ  يارب  ربمغیپ 

، اوه تنوفع  زا  يریگولج  تشادهب و  رطاخ  هب  راچان  دنتـسه . نآ  بلاط  هک  تسا  یناسک  زاین  ربارب  نیدـنچ  اهینابرق  نیا  مجح  دوشیم .
. دننکیم ناهنپ  كاخ  ریز  ار  اههشال  نیا  اهروتکارت 

َهَّللا َلاَنَی  َْنل  هیآ : رهاظ  هب  هجوت  اب  هک  ار  یناسک  لالدتـسا  دـنراد  قح  اـهقف  تسین و  ریذـپلیوأت  ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َنْدـُْبلاَو  میرک  نآرق  صن 
فرط زا  دـنریذپن . دـش ، دـهاوخ  ینابرق  نیزگیاج  تسا و  يوقت  یعون  لام ، هب  قّدـصت  دـنیوگیم  َيَْوقَّتلا  ُُهلانَی  ْنِکلَو  اَُهئامِد  الَو  اهُموُُحل 

رامآ رگید ،
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115 ص :
. دنکیم وربور  ياهدنهد  ناکت  دادعا  ماقرا و  اب  ار  ام  یمسر 

اهقف همه  هک  تسا  تسرد  یتقو  هبـساحم  نیا   ) دـنکیم ینابرق  مین  دنفـسوگ و  کی  يدوعـس  ریغ  یجاح  ره  هک  دـهدیم  ناشن  راـمآنیا 
جراخ رد  ار  اههرافک  هیقب  دناوتیم  یجاح  دیص ، هرافک  زج  دنیوگیم  هیماما  ياهقف  ضعب  یلو  دننادب . بجاو  انم  رد  زین  ار  هرافک  نتشک 
کی هب  ( 1395  ) لاس نیا  رد  ینابرق  مقر  دراد . ینابرق  کی  يدوعـس  یجاح  راهچ  ره  و  دـشکب ). دوخ  رهـش  رد  یتح  هکم و  رد  اـنم و  زا 

. دیسر مین  نویلیم و 
دهاوخ يرادهاگن  هناخدرس  رد  اههشال  نیا  دوش  ارجا  رگا  هک  دنتسه  یحرط  یـسررب  لوغـشم  رـضاح  لاح  رد  يدوعـس  تلود  نالوؤسم 

نادب هک  دوشیم  یناسک  لیوحت  دیدرگ و  دهاوخ  لیدبت  دوک  هب  نآ  تالوضف  تشگ و  دهاوخ  عیزوت  نادنمتـسم  نایم  جیردت  هب  دـش و 
، یتواضق نینچ  رد  درک . تواضق  هنالوجع  دـیابن  نانآ  ياهراک  ماجنا  نایجاح و  شیاسآ  لئاسو  نتخاس  هدامآ  هرابرد   (1). دنراد جایتحا 

و تسا ؟ یلمع  يراک  هچ  درف ، هب  رصحنم  هکلب  ییانثتسا و  تیعقوم  نیا  اب  مینیبب  ات  تسا  مزال  یقطنم  ِدید 

ياهروشک هب  یمالسا  هعسوت  کناب  یگنهامه  اب  لقتنم و  هناخدرس  هب  حبذ  زا  سپ  اهینابرق  هدمآ و  رد  ارجا  هب  نونکامه  حرط  نیا  - - 1
. ددرگیم لاسرا  عیزوت  يارب  یمالسا  فلتخم 
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116 ص :
غرم جنرب و  زج  يزیچ  دوبن  نکمم  یجاح  يارب  لاس 1395 )  ) مدش فرـشم  جح  هب  نم  هک  یلاس  رد  اًلثم  تسین ؟ یندش  ماجنا  يراک  هچ 
هدش حـبذ  مالـسا  قیرط  هب  دـناهدرک - نالعا  هک  اهنآ  ندرگ  هب  هدـش و - هتـشک  كرامناد  یکاولـسکچ و  رد  هک  یغرم  مه  نآ  دروخب .
راـنک رد  دازآ  ياوـه  رد  ار  اـهنآ  دـیناوتیم  دـننکیم و  باـبک  یقرب  ياـهلقنم  يور  مزـال  هجوـت  تقد و  نودـب  ار  اـهغرم  نـیا  تـسا .

. دیرخب للجم  ياههناخنامهم  رد  ای  نابایخ و  ياهورهدایپ 
رـس هب  قوذ  قوش و  ناـنچ  رد  هک  نم  دـننام  نم و  اـما  ینک . ادـیپ  جـنرب  غرم و  زج  یکاروخ  یناوتیمن  یـشاب  هتـشاد  لوـپ  مه  هزادـناره 

رد هک  ییاـههویم  بآ  زا  تاـفرع ، هب  تکرح  زا  شیپ  تدـم  ماـمت  رد  نآ . هزم  هب  دـسر  هچ  اـت  میدوب ؟ كاروخ  رکف  هب  اـجک  میدربیم ،
هرود ياههدنشورف  هلیـسو  هب  هک  تفای  ناوتیم  اج  همه  رد  ار  هویم  بآ  ياهیطوق  مدرکیم . هدافتـسا  دنتخورفیم  هتـسب  رـس  ياهیطوق 

اههدنـشورف و نیا  هجوتم  دـنوشیم - دوخ  يایند  راک  هجوتم  مدرم  هک  ییاـهزور  قیرـشت - ياـهزور  اـت  نم  هدـش . هتـشابنا  مه  يور  درگ 
. مدوب هدشن  نانآ  ياههکَد 

زا سپ  متخادنا . هبقع  هرمج  هب  هزیرگنس  تفه  مهد ، زور  حبص  مدنارذگ . انم  کسانم  ماجنا  هب  ار  قیرشت  مایا 
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117 ص :
نآ یعس  ترایز و  فاوط  يارب  دش و  جراخ  مارحا  زا  و  دیچ ، ار  نخان  وم و  زا  یکدنا  ینعی  درک ؛ ریصقت  ای  دیشارت و  ار  رـس  دیاب  ینابرق 

هکلب درک . تعجارم  هکم  هب  اـنم  رد  فقوت  ماـجنا  زا  سپ  ناوتیم  تسین و  يروـف  تشگزاـب  نیا  هتبلا  تشگزاـب . هکم  هب  ءاـسن  فاوـط  و 
نیا زا  سپ  دش . هتشون  هرمع  فاوط  رد  هک  تسا  نامه  ترایز  یعـس و  فاوط و  زرط  تسا . زیاج  مه  هجحلاوذ  رخآ  ات  فاوط  نیا  ریخأت 

هب دیاب  مهدزاود  مهدزای و  زور  تشگرب و  انم  هب  دـیاب  هجحلاوذ  مهدزای  بش  دوشیم . لالح  دوب  هدـش  مارح  یجاح  رب  هچنآ  فاوط  ود 
هدش ماجنا  جح  کسانم  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  دنام . انم  رد  مهدزاود  زور  رهظ  ات  دـنکفا و  هزیرگنـس  تفه  هناگهس  ياههرمج  زا  کیره 

ار هبعک  هناخ  مرازگب و  فاوط  تساوخ  ملد  ردقره  مورب ، مارحلادجـسم  هب  مناوتیم  متـسه و  هکم  رهـش  نامدرم  رگید  دـننام  الاح  تسا .
دیاـش دـنادیم  هچ  یـسک  مشکب . تسد  نآ  رب  موش و  کـیدزن  دوسـألارجح  هب  زور  اـی  بش  تعاـس  ره  رد  دـهاوخیم  ملد  منک . اـشامت 

دح رد  قیفوت  نیا  اًـلعف  دـنهدیم ، رگیدـمه  هب  مدرم  هک  يراـشف  ماـحدزا و  نینچ  دوـجو  اـب  یلو  مسوـبب . ار  نآ  هک  دـهد  تسد  یقیفوـت 
. موش قفوم  رگید  زور  ود  دیاش  تسوزرآ .

لیامت تروص  رد  عّتمت ، جح  لامعا  نتفای  نایاپ  زا  سپ 
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118 ص :
. داد صیصخت  هرمع  هب  مه  ار  ییاهتعاس  ناوتیم 

اجک هب  هرمع  يارب  مییوـگب  وا  هب  دوـبن  مزـال  هرمع ؟ تسنادیم : ار  نآ  خـساپ  هک  درک  یلاؤـس  دـش  وربور  اـم  اـب  هـک  ياهدـننار  نیتـسخن 
. مینک عورش  اجنآ  زا  ات  دربب  مرح  جراخ  هب  دیاب  ار  ام  هک  تسنادیم  میوریم .

يارب ام  لثم  هک  یمدرم  زا  دجـسم  هشیاع . دجـسم  مان  هب  تسا  يدجـسم  میعنت  رد  تسا . مرح  هب  اج  نیرتکـیدزن  هک  درب  میعنت  هب  ار  اـم 
ياوه رد  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  ام  یلو  دنناوخب ، دجـسم  رد  ار  هرمع  زا  شیپ  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  دوب . رپ  دندوب ، هدمآ  هرمع 

هب میدش . هکم  لخاد  َْکیََّبل ». َّمُهَّللا  َْکیََّبل  « ؛ میدرک عورـش  ار  نتفگ  کیََّبل  ون  زا  میدـش و  دوخ  ياهلیبموتا  راوس  سپـس  میدـناوخ . دازآ 
. میتفر دجسم 

میداد ماجنا  مه  ار  هورم  افـص و  نایم  یعـس  میدناوخ . میهاربا  ماقم  تشپ  رد  زامن  تعکر  ود  میدرک . فاوط  ار  هبعک  هناخ  رود  راب  تفه 
. میدیشوپ ار  دوخ  سابل  هرابود  تفای . نایاپ  هرمع  ار و  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  نآ  زا  سپ  میدرک و  ریصقت  سپس 

تداـبع هبعک  هناـخ  هب  ندرک  هاـگن  منک . هاـگن  هبعک  هناـخ  هب  هک  داد  تسد  یتصرف  رگید  یبحتـسم  ياـهفاوط  عادو و  فاوط  ناـیم  رد 
هک یتدابع  یتدابع ؛ هچ  مه  نآ  تسا ،
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119 ص :
یگداشگ دوخ  لد  رد  یناـمداش و  دوخ  حور  رد  متـسیرگنیم  هبعک  هناـخ  هب  هک  هیواز  ره  زا  تعاـس و  ره  رد  دـشخبیم . تذـل  ار  حور 

. مدرکیم ساسحا 
هداس يانب  نیا  رد  ردقنیا  درکیمن . هتسخ  ارم  هجو  چیه  هب  تسا ، یگداس  نآ  تیـصوصخ  نیرتمهم  هک  ياهناخ  هب  یپ  رد  یپ  نتـسیرگن 

اهیندیـشون همه  زا  درادن  یمعط  چیه  هک  مه  یندیماشآ  بآ  هکنانچ  تسا . لامک  تروص  نیرتهب  یگداس  هک  مدـش  عناق  ات  مدرک  تقد 
. تسا رتذیذل 

یتقو مشکب . تسد  نآ  هب  اـی  مسوبب ، ار  دوسـألارجح  متـسناوتن  تدـم  نیا  ماـمت  رد  نم  مسانـشیم ، هک  یناـیجاح  زا  يرایـسب  فـالخ  رب 
- بش همین  زا  دـعب  تعاـس  ود  اـی  رهظ  زا  دـعب  تعاـس  ود  دـننام  تسا - هدوب  رتتوـلخ  دجـسم  هک  ییاـهتعاس  رد  دـنتفگ  نم  ناتـسود 

اهنآ هک  ار  يراک  مدـمآرب  ددـص  رد  دـندروآ . قوش  هب  ارم  دـنلامب ، نآ  رب  ار  دوخ  تسد  دـنناسرب و  دوسألارجح  هب  ار  دوخ  دناهتـسناوت 
ناشورخ جوم  نیا  مدـید  متفر ، هبعک  کیدزن  تقوره  رگید  ياـهتعاس  بش و  همین  زا  دـعب  تعاـس  ود  رهظ و  زا  دـعب  منکب . دـناهدرک ،

دوخ ترایز  ناتـساد  اهزور  نیا  مناسرب . متخوسیم ، نآ  ندیـسوب  قشع  رد  هک  دوسألارجح  هب  ار  دوخ  منک و  ادیپ  یهار  نم  دراذگیمن 
هب شیپ  اهلاس  هک  ناتسود  زا  یکی  اب  ار 
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120 ص :
ار نآ  مناـسرب و  دوسـألارجح  هب  ار  دوخ  متـسناوتن  هک  مروخیم  سوسفا  ردـقچ  متفگ : وا  هب  مداـهن و  ناـیم  رد  تسا  هدـش  فرـشم  جـح 

: تفگ دوب . هدنام  هدیشوپ  مرظن  زا  هک  مدش  یتقیقح  هجوتم  هتکن  نآ  زا  هک  تفگ  نم  هب  ياهتکن  مسوبب .
. دیسر یهاوخ  ًامتح  ینک  نینچ  رگا  راپسب . جوم  هب  ار  دوخ  وش و  تیعمج  جوم  لخاد  ینک . ادیپ  یهار  تدوخ  نکن  یعس 

رطاـخ هب  ار  دـنپ  نیا  درک . یگداتـسیا  نآ  ربارب  رد  هن  دـمآ  راـنک  نآ  اـب  دـیاب  تسا ، بآ  جوم  لـثم  مه  تیعمج  جوـم  هک  مدـش  هجوـتم 
نیا متساوخ  ادخ  زا  مَزَْتُلم  رد  مدرکیم  كرت  ار  هبعک  هناخ  یتقو  اریز  مدنبب ؛ راک  هب  متفر  هرمع  ای  جح  يارب  هک  رگید  تبون  ات  مراپـسیم 

یبوخ يراذـگمان  نیا  دـنیوگیم . رْدَـص »  » ِفاوط عادو »  » ِفاوـط ياـج  هب  اـهقف  ضعب  هک  تسا  نیمه  يارب  دـشابن . نم  تراـیز  نیرخآ 
 ... مورب نوریب  هکم  زا  مهاوخیم  منک ، عادو  ار  هکم  مهاوخیمن  نم  مهاوخیم . نم  هک  تسا  نامه  تسا .

هنیدم

(1)  ...«. ِیناَفَج ْدَقَف  ِینْرُزَی  َْمل  َو  َّجَح  ْنَم  »

ص 181 ج 10 ، لئاسولاكردتسم ، - . 1
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121 ص :
« تسا هدرک  افج  نم  هب  دیاین  نم  ترایز  هب  دنک و  جح  هک  یسک  »

مالسلا هیلع  یلع  تسا ». هدرک  افج  وا  رب  دنکن  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دور و  جح  هب  سکره  »
ناتـسود زا  ناتـسود  هکنانچ  یتوعد  میاهدش ؛ توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ربق  ترایز  هب  دیکأترپ ، یلو  هاتوک  همانتوعد  نینچ  اب 

هک یسک  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  لقاع  مادک  وا . دجـسم  ربمغیپ و  هضور  ترایز  يارب  یتوعد  دننکیم .
نیا ترایز  يارب  وا  قوش  شتآ  هک  دـینیبیم  ار  لقاع  مادـک  دـنک ؟ افج  درک ، غـالبا  ناـیناهج  هب  رتهب  رتاـسر و  هچره  ار  راـگدرورپ  ماـیپ 

تبسن ار  دوخ  يرازگـساپس  وا  ربق  ترایز  اب  و  دشابن ؟ روهلعـش  دیزگرب ، يربمغیپ  يارب  ار  وا  نایناهج  همه  نایم  زا  راگدرورپ  هک  ربمغیپ ،
ناکم نامز و  هک  یتلاسر  متفایرد . یبوخ  هب  ار  تلاسر  نیا  تمظع  لزنم ، ره  رد  جـح  رفـس  رد  نم  دـهدن ؟ ناشن  يو  سدـقم  تحاس  هب 

. دزاسیمن دودحم  ار  نآ 
شیوخ تلاسر  ات  دیشوک  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هنوگچ  هک  دیدشن  مهم  هتکن  نیا  هجوتم  جح  رفس  رد  رگم 

هب ار  دوخ  تعاطا  هجرد  و  دزاس ؟ ادا  رتلماک  هچره  ار 
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122 ص :
، تسا دـننامیب  ییابیز  تغالب و  رد  هک  ار  هبطخ  نیا  زا  ییاهترابع  مدروآ . رطاخ  هب  ار  عادولاۀّـجَح  هبطخ  دـهد . ناشن  دوخ  راگدرورپ 

قح يردارب  چیه  دنارگیدکی . ردارب  ناناملـسم  : » دیوگیم هبطخ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرک . رارکت  نهذ  رد  راب  دنچ 
ناـیاپ هلمج  نیا  اـب  اّرغ ، هبطخ  نیا  درادیم ». ینازرا  يو  هب  تبغر  اـضر و  هب  وا  هچنآ  زج  دـنک ، زارد  تـسد  دوـخ  ردارب  لاـم  هـب  درادـن 

! يدوب هاوخریخ  ياهداتـسرف  نیما و  يربمغیپ  وت  دنتفگ  مدرم  هک  دوب  اجنیا  رد  مدـناسر »؟ مدرم  هب  ار  وت  توعد  ایآ  ایادـخ ! راب  : » دـباییم
لوسر زین ، یعیـش  ریغ  تایاور  و  هیماما ، هعیـش  دقتعم  قبط  ! ) شاب هاوگ  ایادخ ! راب  تفگ : درک و  هجوت  راگدرورپ  سدق  تحاس  هب  لوسر 

دننام یناسنا  نآرق ، صن  هب  زین  دمحم  هدومرف ). تماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  بصن  زا  سپ  مخ ، ریدغ  رد  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
كرد نارگید  زا  رتشیب  رتهب و  ار  راگدرورپ  تمظع  وا  هکنآ  زج  تسا ؛ هتخاس  موصعم  كاپ و  ار  وا  ادـخ  هکنآ  زج  تساـهناسنا ؛ رگید 

. دـشاب هدرکن  ادا  دـیاب  هکنانچ  ار  تلاسر  قح  ادابم  دـسرتیم  دـسرتیم . نانآرب  دراد ، تسود  ار  دوخ  تما  هک  هزادـنا  نامه  هب  دـنکیم .
رد هک  مه  اهنآ  هب  دنتـسین . دندوب ، يو  اب  عادولا  ۀجح  رد  هک  نانآ  اهنت  وا  تما  دـنتفارد . یهارمگ  هب  يو  زا  سپ  وا  تما  ادابم  دـسرتیم 

هکم و هنیدم و 
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123 ص :
هب دوش و  دـلوتم  ملاع  رد  رگید  یلـسن  سپ  زا  هک  ناملـسم  لسن  ره  دـنوشیمن . دودـحم  دـنتفایرد  ار  وا  تبحـص  فرـش  زاـجح  نیمزرس 

. تسوا تما  رامش  رد  دهنب ، ندرگ  وا  يربمغیپ 
باحـصا و شجنر  نارگن  هکنآیب  لوسر  تسا ؟ رتکـیدزن  وـت  هب  اـم  زا  کـی  مادـک  ادـخ  ربـمغیپ  يا  دیـسرپ : باحـصا  زا  یکی  يزور 
ام و نایم  هک  تسا  یتسود  هتشر  نیا  دناهدیدن ». ارم  هک  یلاح  رد  دنورگیم  نم  تلاسر  هب  هک  هناگیب  یموق  : » دومرف دشاب ، دوخ  ناقلعتم 

. دش دهاوخن  هدیرب  زیخاتسر  زور  ات  تسا و  راوتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
متساوخ مه  نم  دنداد . یهاوگ  نادب  مه  عادولاۀجح  رد  رضاح  ناناملسم  درک و  غالبا  تروص  نیرتوکین  هب  ار  راگدرورپ  تلاسر  دمحم 
مهاوخب وا  زا  مناوخب و  ار  ادخ  منک . اعد  دندرک ، اعد  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  هتشذگ  ياهلسن  لثم  متساوخ  مهد . تداهـش  نانآ  دننام 

مالـس اـت  متـساوخ  دـهد . ازج  رتوکین  هچره  تلاـسر ، شاداـپ  هب  ار  وا  دتـسرف و  دورد  ناربمغیپ  متاـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  اـت 
: تسا تکرح  هدامآ  ناوراک  تفر . دیاب  هلب ! منک . غالبا  یسدق  هضور  نآ  هب  زین  ار  مناتسود  ناشیوخ و 
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124 ص :
(1) دنونش اوآ  مرح  زا  مالسب  اهُولُخْدايوفطصم  مرح  ناگدمآ  مالس  هب 

دنونش اّرغ  هضور  زا  ِیتَّما  ِیتَّمانابز  هب  قیالخ  دنرآ  ِّیبَّنلا  ِّیبَّنلا 
رد 500 ات  تفگ  كرت  ار  دوخ  هاگداز  رابجا  مکح  هب  یگلاس  هس  هاجنپ و  رد  وا  دشن . هدرپس  كاخ  هب  هکم  رد  هکم ، دـنزرف  نیرتگرزب 

رگید سپ  نآ  زا  هک  تفرگ  دوخ  هب  یماـن  رهـش  نیا  دـنکفا ، تماـقا  تخر  برثی  رهـش  رد  هکنیمه  دـمارایب . هکم  رهـش  لامـش  يرتمولیک 
. دش هدناوخ  هنیدم »  » راصتخا هب  سپس  و  هرونم » هنیدم   » هاگنآ ربمغیپ ) رهش  لوسر /( » هنیدم  : » دنربیم کشر  مان  نادب  ناهج  ياهرهش 

ار هچنآ  دنتـساوخیمن  ناـنآ  اـما  دـناوخ . یتسرپاـتکی  هب  ار  هکم  مدرم  تقفـش ، يزوـسلد و  اـب  لاـس  هدزیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر 
هک دنهنب  ندرگ  يدرم  تلاسر  هب  دنتساوخن  دنراذگب . رانک  ار  یشورف  يرترب  دنتـسناوتن  دنیوگ ، كرت  دناهدیتسرپ  هناروکروک  ناشناردپ 

یقاب یهارمگ  رد  دنتـساوخ  دناهتـشاد . رارقا  يو  تناما  یتسار و  هب  دناهدید و  ار  وا  مه  نیا  زا  شیپ  اهنآ  تسا و  هتـساخرب  نانآ  نایم  زا 
دندشیمن رضاح  هک  دوب  هدیناود  هشیر  نانآ  لد  رد  نانچ  یهارمگ  نیا  دننامب .

ناتسبات 1387. ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ادخ ، هناخ  هار  رد  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت : زولق  نیدلا  زع  - 1

www.Ghaemiyeh.comهنیدم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


125 ص :
لام هب  هن  درگنیم و  ایند  هب  هن  وا  دـهاوخیم ؟ هچ  توعد  نیا  زا  دـننادیم ، نیما »  » ار وا  هک  دـمحم  دنـسرپب : دوخ  زا  دـننک و  رکفت  یتخل 

تقیقح نیا  هک  دوب  هدـناشوپ  ار  ناشیا  لد  مشچ  نانچ  ینادان  ياههدرپ  دـیوجیم . يرترب  هن  دـهاوخیم ، یهاشداپ  هن  دـهنیم . جرا  اـیند 
. دندینشیمن ار  ییاسر  نیدب  یگناب  هک  دوب  هدش  رک  نانچ  ناشلد  شوگ  دندیدیمن و  ار  نایرع 

ادخ ِّيدنب  مشچ  رد  متریحاکُذ  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 
راـک هب  یناطیـش  ياهلیح  وا  نتـشک  يارب  دـندرگیمنرب . میمـصت  نیا  زا  دـناهدش و  وا  نتـشک  هداـمآ  هکم  ِناـگرزب  دـنداد  ربخ  دـمحم  هب 

دننک و هلمح  وا  هب  هرابکی  هورگ  نیا  سپـس  دننیزگرب و  ار  یکی  ياهلیبق  ره  زا  دنهاوخیم  اهنآ  دوشن . ناشیا  هجوتم  يرفیک  ات  دـنربیم ،
همه اب  تشک و  صاصق  هب  ار  ینیعم  صخـش  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دـتفیب . اههلیبق  همه  ندرگ  هب  وا  نوخ  اـت  دنـشکب  ار  وا  مه  اـب  همه 

. تساخرب گنج  هب  ناوتیمن  مه  اههلیبق 
. دندوب هتفرگ  وخ  مالسا  اب  هنیدم  مدرم  رگید  يوس  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  دندمآیم و  هکم  هب  لاس  هب  لاس  نانآ  ناگدنیامن 
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هنیدم هب  دـیاب  دـنک . كرت  ار  هکم  دـیاب  هک  دـش  ملـسم  دنتـشادیم . مالعا  وا  ندـید  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم  قوش  و  دـندرکیم . هزات  نامیپ 

رد هک  ینایجاح  دش . ناناملـسم  خیرات  أدبم  زور  نیا  سپ  نآ  زا  اریز  تسا ؛ مالـسا  خیرات  مهم  ياهچیپ  زا  یکی  ترجه  دـیامرف . ترجه 
. دوشیم طوبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یناگدـنز  رـسارس  رد  ياهثداح  اب  هک  دـنتفایم  ییاهاج  ترایز  رکف  هب  رتمک  دـننامیم  هکم 

يورکت هنوگره  هکم  رد  دننکیم - يراک  بوخ  هچ  دـننکیم و  راک  یعمج  هتـسد  هکم  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  مه  یهجوتیب  نیا  تلع 
زا یتقو  تساجک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تدالو  یلامتحا  لحم  دنـسرپب  هک  دـنتفایم  رکف  هب  رتمک  نایجاح  اًلثم  درک - اهر  دـیاب  ار 

اجنآ رد  يرشب  خیرات  هثداح  نیرتگرزب  اًلمتحم  هک  دنتسه  ییاج  رد  دسریمن  ناشرکف  هب  دنرذگیم ، هکم  يرادرهـش  هناخباتک  لباقم 
لوسر هک  ار  ياهناـخ  نآ ، یکیدزن  رد  اـی  دوریم و  هجیدـخ  ربق  تراـیز  يارب  ةـالعم »  » هب هکم  رد  یـسک  رتمک  نینچمه  تسا . هداد  خر 

تثعب و زا  شیپ  ربمغیپ  تدابع  هاگیاج  ارِح - راغ  هک  روُّنلالبج  نارئاز  اما  دـنکیم . وجتـسج  تشاد  تنوکـس  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يربمغیپ هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ  هک  دوب  راغ  نیا  رد  دنرتشیب . تسا ، نآ  رد  دش - لزان  وا  رب  ادـخ  یحو  نیتسخن  هک  ییاج 

. َکِّبَر ِمْسِاب  ْأَْرقا  تفگ : وا  هب  لیئربج  دیزگرب و 
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127 ص :
. دنورب رَوث  راغ  ندید  يارب  هکم  رد  دوخ  ترایز  نایاپ  رد  نایجاح  تسا  هتسیاش  نینچمه  َقَلَخ  يِذَّلا 

دندوب شیوجتسج  رد  هک  ینانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  ادخ  تفر و  راغ  نادب  هنیدم ، هب  هکم  زا  ترجه  ماگنه  ربمغیپ  هک  تسا  ییاج  روث  راغ 
. تشاد ظوفحم 

هچ ات  دننک ، صخـشم  تسا  هداد  خر  نآ  رد  یمهم  هثداح  هک  ار  ییاهاج  دناهتـشادن  تداع  رهـش  نیا  مدرم  هک  دیوشیم  هجوتم  هکم  رد 
تمظع رهش  ادخ و  هناخ  هکم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا . هدربیم  رـس  هب  یناکم  هچ  رد  یتدم ، هچ  يارب  یـسک ، هچ  دنزاس  نیعم  هک  دسر 

تاداع و دـهدیم . تسد  وت  هب  یتشاد  هکم  رد  هچنآ  فلاـخم  یـساسحا  يدـش ، هنیدـم  دراو  هک  تعاـس  ناـمه  زا  اـما  تسا . یگرزب  و 
مارحلادجـسم هب  فاوط  يارب  یلطعم  نودب  هرـسکی و  يوشیم  هکم  دراو  یتقو  دنکیم . کمک  ساسحا  نیدب  مه  رهـش  نیا  مدرم  بادآ 

. تسین نینچ  هنیدم  رد  اما  یهد ! ماجنا  يراد  هدهع  هب  مارحا  لاح  رد  هک  ار  یفیاظو  دیاب  اریز  يوریم ؛
ارچ هن ! يوـشیم . هداـمآ  يورب  یگرزب  رادـید  هب  یهاوـخیم  هکنیا  لـثم  تسرد  یـشوپیم و  هزیکاـپ  ياـهسابل  ینکیم ، وـش  تسش و 

؟ يربمغیپ نامهیم  هنیدم  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  يوریم . یتسود  ندید  هب  میوگن !؟ رتهداس 
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هن دوشیم ، ماجنا  یتسود  مسارم  هنیدم  ترایز  رد  یهد ! ناشن  ترادنامهیم  هب  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  دیاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  سپ 

کبـس رظن  زا  اهنامتخاس  دوشیم . تیوقت  ساسحا  نآ  هک  ياهتفرن  هار  هنیدم  ياهنابایخ  رد  یماگدنچ  زونه  یگدـنب . تیدوبع و  نییآ 
ماگنه میتفرگ . لزنم  مالـسلاباب  کیدزن  ياهناخنامهیم  رد  دوشیم . دیاع  اهنآ  زا  اًلمع  هک  تسا  ياهدـیاف  اب  بسانتم  تفارظ  يرامعم و 

. مدید رایسب  ياههناختراجت  ناوارف و  ياهالاک  اجنآ  رد  مدش . تشهد  راچد  هنیدم  ياهنابایخ  رد  دمآ  تفر و 
ویدار و ياـههزاغم  اهیـشورف ، تعاـس  اـهرگرز ، دناهتـشاذگ ؛ يرتشم  ياـشامت  ضرعم  رد  هدرک و  بترم  تقد  اـب  ار  بوغرم  ياـهالاک 

مزاول ناگدنـشورف  تسا ، هدـش  هتخاس  تسوپ  زا  هک  یتسد  تاعونـصم  ناگدنـشورف  اهزازب ، یقرب ، ياـهرازبا  رگید  یـشورف و  نویزیولت 
 .... رفس و

ببـس نیمه  هب  دوـشیم . لـئاق  تالیهـست  مه  يدـح  اـت  هکلب  دـنکیمن ، يریگتخـس  نادـنچ  تادراو ، ِكرمگ  يارب  يدوعـس  تموـکح 
. دننکیم بجعت  دوشیم  هداد  ناشن  اهنآ  هب  دیرخ  يارب  هک  ییاهالاک  ياهب  ینازرا  زا  نایجاح 

لد هک  تسا  تمیق  ینازرا  نیمه  دسریم و  شورف  هب  هدش  هتخاس  نآ  رد  هک  یلحم  زا  رتنازرا  یتمیق  هب  اهالاک  نیا  رتشیب 
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129 ص :
ياهالاک دورو  زا  يداصتقا  عضو  تیبثت  روظنم  هب  ناـنآ  ياـهتلود  هک  دـنیآیم  ییاـهروشک  زا  ناـیجاح  بلاـغ  اریز  دربیم ؛ ار  یجاـح 

يالط همه  نیا  هک  تسا  یـسک  رتمک  مه  اهدرم  زا  دنتـسه . ناوناب  الط ، هدمع  ِيرتشم  اما  دـننکیم . تعنامم  دوخ  ياهروشک  هب  یجراخ 
هدید رتمک  هنیدم  رد  نوچ  دسرپن ؛ ار  نآ  ياهب  دنکن و  یهجوت  نادب  دنیبب و  ار  بیرفلد  فیرظ و  نوگانوگ و  ياهلکـش  اب  هدـش  هتخاس 

ناـیرتشم نیا  دراد . دوخ  صاـخ  یناـیرتشم  مه  یـشورف  نویزیولت  ویدار و  ياـههزاغم  دنـشاب . هدز  ـالاک  يور  ار  تمیق  بسچرب  دوشیم 
اب دـنرخب و  دـنناوتیمن  ینارگ  تلع  هب  تسه ، رگا  ای  تسین  اـهنآ  روشک  رد  هک  ار  یمزاول  دـنناوتیم  قیرط  هچ  زا  هنوگچ و  دنـسرپیم 

هدید ساف  سنوت و  لوبناتسا ، ياهرازاب  هیبش  ییاهرازاب  رهـش  نیا  رد  دسریمن . شورف  هب  یتعنـص  تالوصحم  اهنت  هنیدم  رد  دنربب ؟ دوخ 
دماشوخ امـش  هب  دنخبل  اب  ناگدنـشورف  اهرازاب  نیا  رد  خانَملاقوس . هغاصلاقوس ، طالِبلاقوس ، دـننام  دراد ؛ یمان  يرازاب  ره  هک  دوشیم 

ناشیوخ و تاغوس  هلب ! دیرخب . یتاغوس  عون  هچ  نادنواشیوخ  ناتـسود و  يارب  هک  دنهدیم  رظن  دـننکیم و  فراعت  امـش  هب  دـنیوگیم .
هیده نانآ  يارب  هچره  دیشاب و  هتفر  اجره  دینک ؟ شومارف  ار  اهنآ  زا  یکی  تسا  نکمم  رگم  ناتسود .
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یـشزرا هچ  اهنآ  يارب  ربمغیپ - ادخ و  نیمزرـس  هرونم - هنیدـم  هکم و  تاغوس  تسا  مولعم  سپ  دـنکیم . لاحـشوخ  ار  ناشیا  دـیروایب ،

تیبرت زا  هک  یصاخ  ِیشنمگرزب  اب  ناتـسود  ناشیوخ و  ًالومعم  دریذپن ؟ ار  جح  تاغوس  یـسک  تسا  هدش  هدید  الاح  ات  تشاد ! دهاوخ 
. جح تاغوس  هن  اما  دننکیم ؛ يراددوخ  تاغوس  نتفرگ  زا  دناهدرک ، بسک  یمالسا 

. دننکیم هبلاطم  تدش  هب  مه  یهاگ  دننکیم و  هبلاطم  هکلب  دننکیمن  در  اهنت  هن  ار  یتاغوس  نینچ 
. متفریم رازاب  هب  دیرخ  يارب  مدناوخیم  ار  زامن  هکنیمه 

هک كزان  یعلق  ياههقرو  کچوک  ياهنآرق  دشیم ، هتخاس  ماگنمریب  رد  ًاقباس  هک  گنک  گنه  تخاس  حیبست  اههد  زا  ار  دوخ  نادـمچ 
يارب مدرک و  رپ  رگید  ياهزیچ  کچوک و  ياهامن  ریوصت  دـندوب ، هدرک  شقن  نآ  رب  هنایـشان  یهاگ  هناداتـسا و  ار  هنیدـم  هکم و  ریوصت 

اج همه  هدـش و  هتـشون  نآ  رب  یبوخ  طـخ  اـب  يوبن  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  هک  مه  ار  ریرح  ياـههچراپ  مشاـب ، هتفگ  ار  زیچ  همه  هکنیا 
. مدیرخ يرایسب  ياهباتک  مهدز و  رس  مه  اهیشورف  باتک  هب  مدرکن . شومارف  تساهقاتا  تنیز 

نم هب  ناشیا  تاغوس  زا  امرخ  ود  کی  دنتشگیمرب  هک  اهیجاح  متشادیم . تسود  ار  هنیدم  يامرخ  یگچب  رد 

www.Ghaemiyeh.comهنیدم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


131 ص :
. مدیرخ تساوخیم  ملد  هک  يرادقم  هب  اهامرخ  نآ  زا  دش و  دیدجت  یکدوک  مایا  تارطاخ  اهزور  نیا  دیسریم .

تیاهن رد  ار  اهنآ  تسا و  يریظنیب  هیده  نم  رظن  رد  اهامرخ  نیا  تسا . هدنام  ماهقئاذ  رد  مایا  نامه  زا  نآ  یتالکـش  هزم  هک  ییاهامرخ 
منیبب ار  امرخ  عون  مناوتیم 172  هنیدم  رد  تفگ  نم  هب  ناناگرزاب  زا  یکی  دنراد . نم  دـننام  ياهقئاذ  هک  مهدیم  یناسک  هب  ییوج  هفرص 
هنیدم یقرش  ياههحاو  لوصحم  امرخ  نیا  يرقش ...  یبلش ، يربنع ، تفگ : نم  يارب  سلجملا  یف  ار  اهامرخ  نیا  زا  مسق  هد  زا  شیب  مان  و 

. تسا
دوب اجنآ  رد  دربب . هنیدم  فارطا  ياههحاو  زا  یکی  هب  ارم  متفگ  یـسکات  هدننار  هب  متفر و  دحا  ِيادهـش  ترایز  دُحا و  هوک  ندـید  يارب 
هداد ربخ  نآ  زا  دوخ  راتفگ  نمض  رد  هک  تسا  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رطاخ  رد  یفرگش  ریثأت  هچ  اهنیمزرـس  نیا  متـسناد  هک 

زا هنیدم  مان  هک  ینانیشنرهش  هنیدم - مدرم  اب  نانآ ! ياهتداع  زا  ياهتفگ ! مک  هک  وگب  نخـس  هنیدم  مدرم  زا  یهاوخیم  هکنادنچ  تسا .
. ددرگ رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگ  هب  تنامیا  ات  وگب  نخس  دهدیم - ناشن  اهنآ 
: دهدیم ربخ  نآ  زا  میرک  نآرق  تسا و  یبوخ  زا  رپ  مه  اهنآ  لد  تسین ، بوخ  نانآ  راتفر  اهنت 
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َْول َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َو ال  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َراَّدـلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 

(1) ٌۀَصاصَخ ْمِِهب  َناک 
، دنرادیم تسود  دنوریم  ناشیا  دزن  هک  ار  ینارجاهم  دندرک ، نامیا  هاگیاج  دنتخاس و  دوخ  لزنم  ار  هنیدم  نارجاهم ، زا  شیپ  هکنانآ  «و 

.« دنرامشیم مدقم  دوخرب  ار  نارگید  دندنمزاین  دوخ  دنچره  دننکیمن و  ساسحا  هدش  هداد  اهنآ  هب  هچنادب  یتجاح  دوخ  لد  رد  و 
ناسک نم  زا  ریغ  ًامتح  درک ، ناـمهیم  ارم  هنیدـم  مدرم  زا  یکی  تخاـس . لّدـبم  يزاـینیب  هب  ار  نارجاـهم  اـم  رقف  ادـخ  تشذـگ و  یناـمز 

اب ناـناگرزاب  اـهیچهناخنامهیم و  اـهزپ ، كاروخ  دـیامنیم . بیجع  مسوـم ، نیا  رد  یتوـعد ، نینچ  تسا . هدرک  ناـمهیم  مه  ار  يرگید 
. دراد قرف  رگید  ياهرهش  ياهادگ  اب  مه  اهنآ  ياهادگ  یتح  دنهدیم . ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  صالخا  یـشنم ، گرزب  اب  یلو  زاب  هرهچ 

هک یکچوک  ياههچب  دنهاوخیم . يزیچ  هک  مدید  ار  اهنآ  راب  اههد 

9 رشح : - . 1
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. دنوشیم کیدزن  نارئاز  هب  دوبن  فیثک  هنهک و  اهنآ  سابل 

نآ رد  ار  ناشیا  يامیـس  سابل و  تماق و  دـق و  دـنناوخیم و  دـنزاسیم و  نانآ  لاح  عضو  اب  بسانم  ییاهرعـش  دـنوریم ، هار  اهنآ  لثم 
. دننکیم فیصوت  اهرعش 

رد هک  یتقو  نآ  لثم  مدرک . يرتشیب  یلاحـشوخ  ساسحا  مداد  اهنآ  هب  يزیچ  تقو  ره  مداد و  اـهنآ  هب  دنتـساوخ  يزیچ  نم  زا  تقو  ره 
. متخادرپ وا  هب  یترجا  رطاخ  ترسم  اب  نم  دیشکیم و  ارم  يروف  ریوصت  یسک  رترامنوم » »

. تسا عیقب  ناتـسربق  اهنآ  هلمج  زا  تسین . مک  دـهاشم  نیا  دادـعت  متفریم . هنیدـم  دـهاشم  ترایز  هب  مدـشیم ، غراف  اـهزامن  زا  هکنیمه 
هیلع هللا  یلص  لوسر  طبس  ود  زا  یکی  ربق  عیقب  رد  دناهتفرگ . هدیدن  ار  ادخ  يایلوا  لالج  تمشح و  هدرک و  بارخ  ار  عیقب  روبق  ياههعقب 

، ربمغیپ نانز  روبق  مالـسلا ) مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  نیـسحلا ، نبیلع  ماما  روبق  و   ) مالـسلا امهیلع  یلع  نبنسح  هلآ  و 
ناتـسربق نیا  رد  زین  هباحـص  ناگرزب  زا  رگید  یهورگ  دراد . رارق  یکلام و ...  بهذـم  ماما  سنا ، نبکلام  ربق  ربمغیپ ، يومع  ساـبع  ربق 

، یبرع ياـهنابز  هب  اـهولبات  نیا  نابـسچم »! اـهربق  هب  ار  دوخ  زادـناین ! اـهربق  يور  لوـپ  « ؛ تسین موـلعم  ناـنآ  ربـق  راـثآ  هک  دـناهدش  نفد 
. تسا مارح  ییاهراک  نینچ  هک  دنکیم  راطخا  نارئاز  هب  یسراف  یسیلگنا و 
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، یباهو دادـش  ظالغ و  نارومأم  یبتک و  ياهروتـسد  نیا  دوجو  اب  دـنک . فّلخت  روتـسد  زا  یـسک  اداـبم  دـنابقارم  يدوعـس  ياهنابـساپ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  رگید  ای  مالسلا  هیلع  یبتجم  ِنسح  رازم  هب  ار  دوخ  نایرگ  مشچ  اب  ات  دننکیم  شالت  هعیـش  زا  یهورگ 
یکشا دنوریم و  ياهشوگ  هب  راچان  دنراد ، زاب  ربق  يالاب  نتسیرگ  ای  ربق و  يور  نداتفا  زا  ار  نانآ  دنـشوکیم  اهنابـساپ  دنناسرب و  هلآ  و 

. دنزیریم اجنآ  رد  دندوب  هتشاد  هاگن  مشچ  رد  هک  ار 
هنیدم ناناملسم  هکم ، ناکرشم  داد و  يور  اجنآ  رد  فورعم  گنج  هک  تسا  ییاج  دحا  مدرک . ترایز  ار  دحا  ناتسربق  عیقب و  ناتـسربق 

هوک نیا  نماد  رد  شربق  دش و  دیهـش  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  بلّطملادبع  نبةزمح  ادهـشلادیس  دنداد . تسکـش  ار 
تسا هدمآ  ترایز  هب  هک  يرئاز  ادابم  دنبظاوم  اهنابساپ  و  تسا ، یقاب  وا  ربق  زا  يراثآ  اهنت  دناهدرک ؛ بارخ  ار  وا  حیرض  اهیباهو  تسا .

! دوش یتعدب  بکترم  دورب و  کیدزن 
تسا نیا  رد  دجسم  نیا  تلیضف  یهوکـش ! اب  حور و  اب  دجـسم  هچ  مدرک . ترایز  تسا ، هکم  هار  رـس  هنیدم و  کیدزن  هک  ار  ابق  دجـسم 

هنیدم هب  هار  نیا  زا  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمغیپ  نوچ  تسا ، یمالسا  دجسم  نیتسخن  هک 
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يدجـسم اـجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دـندرک و  هیدـه  وا  هب  دوب  نارتش  هاـگباوخ  هک  ار  ینیمز  هعطق  نآ ، مدرم  اـبق  رد  دیـسر ،

. دندرک کمک  نآ  ِنتخاس  رد  شباحصا  وا و  دوخ  هک  تخاس 
هداس و تسا  يدجسم  تسا ، قیقع  يداو  رد  نیتَلبِقلاوذ  دجـسم  دناهدوتـس . اوه  ِیبوخ  هب  ار  اجنآ  نارعاش ، يورب . مه  قیقع  يداو  هب  دیاب 

فرط هب  يرگید  سدقملاتیب و  فرط  هب  یکی  بارحم  ود  راثآ  هک  تسا  نیا  دنیوگیم  نیتلبقلاوذ  ار  دجسم  نیا  هکنیا  تلع  فّلکتیب .
دوب هدناوخ  ار  زامن  زا  تعکر  ود  دـناوخیم و  ار  رهظ  زامن  دجـسم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوشیم . هدـید  نآ  رد  هبعک  هناخ 
اوُّلَوَف ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  دیـسر : یحو  ودب  هک 

(1). ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو 
رگید دهاشم و  نیا  هلب  دناوخ . ار  زامن  هدنامیقاب  تعکر  ود  دنادرگرب و  مارحلادجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

ترایز هچ ، میدش . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجـسم  هناور  میتفرن و  اهاج  نیدب  ام  یلو  درک . ترایز  دیاب  تسا  هنیدم  رد  هک  ار  دهاشم 
دراو هک  هنیدم  هب  میدادیم . حیجرت  زیچ  همهرب  ار  تسود 
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يرایسب مدرم  هتبلا  دوبن . وا  دوجو  هب  يزاین  یلو  تفرگ  ار  ام  هار  رـس  یناوخ  همانترایز  مدش . لخاد  يوبن  دجـسم  هب  مالـسلاباب  زا  میدش 

قرش بناج  زا  میتشاد . هارمه  کسانم  اعد و  ياهباتک  رد  میتساوخیم  ار  هچنآ  ام  یلو  دنراد  ناوخهمان  ترایز  هب  جایتحا  رهش  نیا  رد 
: میدش توالت  لوغشم  میداتفا و  هار  هب  دجسم  قاور  رد  برغ  تمس  هب  دجسم 

یلص دمحم  نامهیم  ام  میدناوخیم . ار  نآ  صوصخم  ياعد  ترایز و  هطقن  ره  رد  و  هَّللِاب » اَّلا  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَحَال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
درک و غالبا  مدرم  هب  تشاد  هدهع  رب  هک  ار  یتلاسر  وا  هک  میدادیم  یهاوگ  ادخ  دزن  میداتسرفیم و  تاولـص  وا  هب  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا 
هک ربمغیپ  دجـسم  ناتـسبش   ) ةالـصلاتیب هب  زامن  يارب  قاور  زا  دزرمایب . ار  ام  ناسک  ام و  میتساوخیم  ادـخ  زا  سپـس  دومن . ادا  ار  تناـما 

. دشیم هدید  اجنآ  رد  يرایسب  تیعمج  میتفر . تساجنآ ) رد  لوسر  ربنم  بارحم و 
نایم تسا  هدومرف  ربمغیپ  تساجنیا و  يوبن  هضور  لصا  مینیبب . میتسناوتیمن  یناسآ  هب  ار  ربنم  هک  نانچ  دوب ، رتشیب  ماحدزا  ربنم  راـنک  رد 

ناوتیم بوخ  تسا . ترـضح  نآ  دـقرم  زورما  هک  تسا  هدوب  ییاج  نامه  ربمغیپ  هناخ  تسا . تشهب  ياهغاب  زا  یغاـب  نم ، ِربنم  هناـخ و 
ار دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  ات  دننزیم  رانک  ار  رگیدکی  مدرم  روطهچ  هک  دید 
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نیدب دناوخیم . زامن  ربنم  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دنناوخب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هضور  رد 

يراوشد هب  تسا . رتشیب  اجنآ  رد  ماحدزا  هجیتن  رد  دـنناوخب و  زامن  اجنآ  رد  دـننکیم  یعـس  دـنناوتیم  هک  اجنآ  ات  نارازگزامن  تهج 
ات دنداد  مه  تسد  هب  تسد  ام  زا  رفن  دنچ  میداتـسیا . هلبق  هب  ور  میدیچیپ و  تسار  فرط  هب  سپـس  میهدب . اج  اجنآ  رد  ار  دوخ  میتسناوت 

. میدناوخ زامن  بیترت  نیدب  دنوش و  تیعمج  راشف  عنام 
« ِهَّللا ِْقلَخ  َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا   » تساجنآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  میدش . یبرغ  تمـس  هجوتم  هاگنآ 
هب دیوگیم ، ّتیحت  ار  تسود  یتسود  هکنانچ  ام  تسا .) هدش  هتـشون  يوبن  مرح  ترایز  لوخد و  نذا  کسانم ، ترایز و  ياهباتک  رد  )

، نادنواشیوخ دوخ و  قح  رد  دیاب  دـیناوتیم  ات  اجنآ  رد  درک . دـنلب  ار  ادـص  دـیابن  اجنآ  رد  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  میداد . مالـس  ربمغیپ 
هللا یلص  ربمغیپ  ربق  نایم  دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط ، هقیّدص  ربق  یتیاور  هب  . ) دینک اعد  ناناملسم  همه  ناردارب و  ناتسود ،

.( تسا ترضح  نآ  ربق  تشپ  علض  رد  دناهتفگ  تسوا و  ربنم  هلآ و  هیلع و 
هب ار  ام  تاساسحا  نیا  و  دوب . يراج  میتسه  يوبن  رّهطم  هضور  رد  هکنیا  رطاخ  هب  ام  قوش  کشا  ترایز  ماگنه  هب 
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زامن لهچ  ات  منک  فقوت  هنیدـم  رد  زور  تشه  متفرگ  میمـصت  مینک . راکـشآ  ار  نآ  کـشا  نتخیر  اـب  میتساوخیم  دوب و  هدروآ  ناـجیه 

. دنک نایجاح  همه  بیصن  ار  یقیفوت  نینچ  ادخ  مدرک  وزرآ  لد  میمص  زا  مناوخب . اجنآ  رد  هدش  هیصوت  هک  ار  بجاو 
دـشاب نکمم  هک  اجنآ  ات  مه  مزادرپب و  رکفت  هب  مه  منک و  ادـیپ  زاـمن  يارب  ییاـج  مه  اـت  میایبدجـسمهب  تقوزا  شیپ  مدرکیمشـشوک 

ار وا  دومرفیم . ینازرا  مه  نم  هب  مدید ، دوخ  مشچ  هب  دوب و  هدومرف  تمحرم  نایجاح  زا  یکی  هب  هک  ار  یتمعن  ادخ  شاک  مناوخب . نآرق 
. دنیشنب نآ  رد  هک  تسا  ییاجدنمزاین  طقفیسکنینچ  تشاد . رب  زا  نایاپ  ات  رس  زا  ار  نآرق  مدید 

. دشیم نییعت  دجسم  نیا  رد  مالساناهج  تشونرس  هک  مدروآ  رطاخ  هب  ار  ییاهزور  متفرگ و  سنا  ربمغیپ  دجسم  اب 
نیا عبرم . رتم  تحاسم 1050  هب  دوب  یعبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دهع  رد  یلو  تسا   (1) رتم يوبن 624 18  دجسم  تحاسم  زورما 
نیمز بحاص  دـیرخ . رانید  هد  هب  شبحاـص  زا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  نارتش  هاـگباوخ  اـبق  دجـسم  دـننام  مه  دجـسم 

نیا اب  تفریذپن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دشخبب ، ار  نآ  تساوخ 

. تسا عبرمرتم  دجسم 98500  تحاسم  نونکامه  - - 1
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نتخاس رد  ابق  دجـسم  دننام  مه  هنیدم  رد  ربمغیپ  درادن . یتنم  ناناملـسم  رب  دوخ  لضف  تهج  زا  یلـضف  بحاص  چـیه  هک  داد  ناشن  لمع 
تیوقت ببس  هک  دناوخیم  ار  يراعشا  درکیم . همزمز  نایانب  دننام  دزیم و  دنخبل  ندرک  راک  لاح  رد  درک . يراکمه  باحصا  اب  دجسم 

رثا تروص  هب  هداس  دجسم  نآ  زورما  هتفای و  تعسو  راب  اههد  دجسم  زورما  ات  نامز  نآ  زا  دوش . دجـسم  نامتخاس  راک  رد  وا  ياقفر  وا و 
. مینیبیم هک  تسا  هدمآرد  ییابیز  يرامعم 

تشاد دوخ  یگداس  راگزور  رد  دجسم  نیا  هک  یتمظع  رد  رّکفت  زا  و  دنکن ، لوغشم  دوخ  هب  ار  نارئاز  دجـسم ، يانب  ییابیز  هَّللا  ءاش  ْنإ 
یلاعت قح  تدابع  هب  دـناوخیم و  هناگی  يادـخ  هب  ار  مدرم  هداس  ِدجـسم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  يراـگزور  درادـن ؛ زاـب 

. تخادرپیم
تـصخر تفر و  رهطم  ربق  کیدزن  ربنم  هب  نتفر  زا  شیپ  هک  مدـید  ار  ماما  مدـناوخ . يوبن  مرح  رد  ار  هعمج  زامن  ات  درک  يزور  دـنوادخ 

ماجنا هنیدـم  رد  طقف  هک  یتنـس  تساهتنـس ؛ نیرتهزیکاپ  هکلب  تسا و  ياهدیدنـسپ  تنـس  نیا  دـناوخب . هبطخ  دورب و  ربنم  هب  ات  تساوخ 
: دنراد ار  یناتساد  نینچ  ریظن  اهدجسم  همه  رد  اهربنم  همه  مداتفا . دجسم  نیا  ربنم  ناتساد  دای  هب  اجنآ  رد  دوشیم .
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هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  دندوب . هتشاذگ  راک  نآ  رد  راوتساان  هلپ  هس  هک  دوب  یتخرد  هقاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ربنم  زاغآ ، رد 

یتقو تفرگ . اـج  لوا  هلپ  رد  رکبوبا  مارتـحا  هب  رمع  تسـشن و  مود  هلپ  رد  ترـضح  نآ  مارتـحا  هب  رکبوبا  تفر ، یلاـعت  قح  راوج  هب  هلآ 
هلپ هب  ربمغیپ  مارتحا  هب  افلخ  خیرات ، نآ  زا  دوزفا . هلپ  هس  نآ  نییاپ  هب  هلپ  شـش  دش ، بوصنم  هنیدـم  تموکح  هب  هیواعم  بناج  زا  ناورم 
یلص ربمغیپ  هب  راک  نیا  اب  دننکیم و  تیاعر  ار  هدعاق  نیا  زورما  ات  مه  تعامج  همئا  دنراذگیم . یلاخ  ار  الاب  هلپ  ود  دننیـشنیم و  متفه 

تلاسر هرطاخ  هک  دنهد  ناشن  لمع  نیا  اب  دنهاوخیم  دنرامـشیم . رـضاح  ار  وا  هکنآ  رتمهم  نآ  زا  دـنراذگیم و  مارتحا  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا اتکی  راگدرورپ  هداتسرف  دمحم ، نآ  غّلبم  هک  یتلاسر  تسا ؛ هدنز  ام  ياهلد  رد  نانچمه  ربمغیپ 
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باتک ِذخآم  تسرهف 

هدنسیون ياهذخأم  فلا :

میرک نآرق 
یلاَّزَغ نیِّدلا ، مولع  ءایحا 

یبلک مانْصْالا ،
یلع داوج  رتکد  مالسالا ، لبق  برعلا  ُخیرات 

یناحیرلا نیما  هتاقحلم ، ثیدحلا و  دجن  خیرات 
یقفلا هِکِسانَم ، رارسَأ  هماکحَأ و  ُۀمْکِح  ّجَْحلا ،

یلوخلا ةرمعلاو ، جحلا 
هَبَهَو ظفاح  برَْعلا ، ةریزَج  یف  ًاماع  نوسمخ 

ینیرقملا گوبْسَْملا ، بَهذلا 
هطوطب نبا  ۀَلحَّرلا ،

ریبج نبا  ۀَلحَّرلا ،
یبیجتلا ۀَلحَّرلا ،

ینونتبلا هیزاجحلا ، ۀلحَّرلا 
يون نیحلاصلا ، ضایر 
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يوارهلا تارایزلا ،
ماشه نبا  هریس 

يراخب حیحص 
لکیه نیسح  دمحم  یحولا ، ِلزنم  یف 

خیشلا نبا  نیفیرشلا ، نیمرحلا  یلا  ۀلحرلا  یف  نیعلا  ةّرق 
يریصوب دئاصق 

اشاپ تعفر  نیمرحلا ، ةآرم 
يواقرشلا دمحم  همرکملا ، ۀکم 

يواطنطلا یلع  مرحلا ، تاحفن  نم 
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مجرتم سیون و  همدقم  ياهذخأم  ب -

میرک نآرق 
ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا 

یطویس نیدلا  لالج  ریغّصلا ، عماج 
يدعس یناقاخ ، ظفاح ، ناوید 

میکح موحرم  یشاوح  اب  ینیئان  موحرم  نیکسانلا ، ُلیلد 
يروباشین راطع  ناوید 

یمق سابع  خیش  جاح  راحبلا ، ُۀنیفس 
، يراخب حیحص 

یقتملا نیدلا  ءالع  لاعفالاو ، لاوقالا  ننس  یف  لامعلا  ُزنک 
نیدلا لالج  انالوم  يونعم ، يونثم 
يوبنلا ثیداحأل  سرهفملا  مجعم 

(1) یئوخ هَّللا  تیآ  جح ، کسانم 

اهتشون یپ 

ناتسبات 1387. ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ادخ ، هناخ  هار  رد  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت : زولق  نیدلا  زع  - 1
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97 نارمع : لآ  (. 1 [ ) 1]

ص 18 ج 1 ، مود ، پاچ  نارهت ، یفاک ، لوصا  (. 1 [ ) 2]
ص 211 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  (. 2 [ ) 3]

ثیدح 4 جح ، باتک  لامعلا ، زنک  (. 1 [ ) 4]
ص 57 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 1 [ ) 5]

ص 157 ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 6]
ص 213 ج 1 ، باتک ، نیمه  (. 2 [ ) 7]
ص 144 ج 1 ، ریغصلا ، عماج  (. 3 [ ) 8]

43 ناقرف : (. 1 [ ) 9]
286 هرقب : (. 1 [ ) 10]

ص 531 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (. 2 [ ) 11]
مالسلا هیلع  قداص  مامازا  لقیص  نسح  ص 382 ، ج 2 ، هنیفس ، ثیدح 58 ، ج 2 ، لامعلازنک ، (. 1 [ ) 12]

93 لیئارسا : ینب  (. 2 [ ) 13]
197 هرقب : (. 1 [ ) 14]

ص 45 ج 4 ، يراخب ، (. 1 [ ) 15]
. میرک نآرق  (. 1 [ ) 16]
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ياهییوشتـسد هیوهت و  متـسیس  ياراد  هک  دـننامهمیخ  دـنلب  ياهفقـس  دّدـعتم و  ياـهنلاس  هب  هّدـج  هاـگدورف  نوـنکا  مه  (- 1 [ ) 17]

. تسین یقاب  يرثا  یلبق  جاحلاۀنیدم  زا  هدیدرگ و  زّهجم  تسا  یتشادهب 
اهناـمتخاس نیا  دوب ، هاـگدورف  دادـتما  رد  هک  ییاـهنامتخاس  مسق  کـی  تشاد ؛ دوجو  ناـمتخاس  مسق  ود  جاحلاۀـنیدم  رد  (- 1 [ ) 18]

ياهنلاس يرگید  دوب و  فیظن  ًاتبـسن  ِیمومع  ییوشتـسد  مامح و  باوختخت و  هب  زهجم  اّما  دوبن  يروخ  راهان  هناخزپشآ و  ياراد  دنچره 
.» دوب ادج  هنادرم  زا  هنانز  رالات  نامتخاس  ود  ره  رد  ًالومعم  تشاد و  رارق  هاگدورف  زا  رترود  هلصاف  رد  هک  هلیسو  چیه  نودب  هداس  گرزب 

«. مجرتم
. دوشیم تخادرپ  ترایز  جح و  نامزاس  طسوت  ناتسبرع  دورو  هب  طوبرم  غلبم  نایناریا  يارب  (- 1 [ ) 19]

. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  اهکسانم  رد  هک  صاخ  يدراوم  رد  رگم  (. 2 [ ) 20]
96 نارمعلآ : (- 1 [ ) 21]

ص 528 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (. 1 [ ) 22]
ص 204 ج 13 ، هعیشلالئاسو ، (. 1 [ ) 23]

ص 530 ج 2 ، هیقفلاهرضحیالنم ، (. 1 [ ) 24]
ص 102 ج 5 ، ماکحألابیذهت ، (. 1 [ ) 25]

ص 533 ج 2 ، هیقفلاهرضحی ، نم ال  (. 1 [ ) 26]
183 نارمع : لآ  (. 1 [ ) 27]

. تسا هدش  ادج  رگیدکی  زا  ای  لصّتم و  مه  هب  ددعتم  ِياهُْلپاب  هدیدرگ و  تلافسآ  اهنابایخ  اهنابوتا و  نیا  ریخا  ياهلاس  رد  (. 1 [ ) 28]
8 نارمع : لآ  (. 1 [ ) 29]
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هب یمالـسا  هعـسوت  کناب  یگنهامه  اب  لقتنم و  هناخدرـس  هب  حـبذ  زا  سپ  اـهینابرق  هدـمآ و  رد  ارجا  هب  نونکامه  حرط  نیا  (- 1 [ ) 30]

. ددرگیم لاسرا  عیزوت  يارب  یمالسا  فلتخم  ياهروشک 
ص 181 ج 10 ، لئاسولاكردتسم ، (. 1 [ ) 31]

ناتسبات 1387. ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ادخ ، هناخ  هار  رد  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت : زولق  نیدلا  زع  [ 32]
9 رشح : (. 1 [ ) 33]

144 هرقب : (. 1 [ ) 34]
. تسا عبرمرتم  دجسم 98500  تحاسم  نونکامه  (- 1 [ ) 35]

ناتسبات 1387. ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ادخ ، هناخ  هار  رد  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت : زولق  نیدلا  زع  [ 36]
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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